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BAB IV                                                                                       

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Perencanaan Audit Sistem Informasi 

Langkah awal dalam tahap perencanaan audit sistem informasi menghasilkan 

beberapa tahap perencanaan audit. Hasil perencanaan audit sistem informasi  berupa 

identifikasi proses bisnis, ruang lingkup audit, tujuan audit, proses TI perusahaan dan 

pembuatan engagement letter berdasarkan permasalahan yang ada. 

4.1.1 Identifikasi  Proses Bisnis 

Pada tahap ini auditor melakukan identifikasi proses bisnis dengan mempelajari 

dokumen – dokumen perusahaan dan proses bisnis berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi. Hasil identifikasi proses bisnis ini menghasilkan gambaran umum 

perusahaan (profile), struktur organisasi perusahaan, proses bisnis TI dan deskripsi 

pekerjaan masing-masing bagian di Parahita Diagnostic Center 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

Parahita Diagnostic Center merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

pelayanan jasa kesehatan terhadap masyarakat, khususnya pada bidang laboratorium. 

Parahita Diagnostic Center berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan 

pelanggan. Prioritas utama Parahita Diagnostic Center dalam meningkatkan kepuasan 

serta kualitas pelayanannya adalah dengan menyediakan informasi yang berbasis 

teknologi serta didukung dengan menyediakan peralatan diagnostic tercanggih dan 

terlengkap untuk mencapai hasil yang akurat. Hal ini dituangkan dalam visi Parahita 
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Diagnostic Center, yaitu  menjadi diagnostic center terlengkap terintegrasi, dan 

terpercaya dengan pelayanan sepenuh hati.  

Untuk mewujudkan visi tersebut, Parahita Diagnostic Center memiliki beberapa 

misi yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun misi Parahita Diagnostic Center 

adalah sebagai berikut: 

1. Membangun integrasi management diagnostic dengan berbasis Management 

Spiritual. 

2. Menempa SDM yang berdedikasi, smart dan bertanggung jawab. 

3. Menyediakan peralatan diagnostic tercanggih dan terlengkap untuk mencapai hasil 

yang akurat. 

4. Menyediakan informasi yang berbasis teknologi. 

5. Meraih kepercayaan masyarakat dengan mendasarkan pada keakuratan dan 

kejujuran. 

6. Mengedukasi masyarakat pentingnya tindakan preventif. 

7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga besar Parahita Diagnostic Center. 

B. Struktur Organisasi 

Parahita Diagnostic Center memiliki struktur organisasi yang berfungsi untuk 

menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing stakeholder. Struktur organisasi 

parahita dapat dilihat pada Gambar 4.1.  
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Parahita Diagnostic Center 
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C. Proses Bisnis TI 

Parahita dalam menjalankan proses bisnisnya memanfaatkan sistem informasi 

yang terintegrasi. Sistem informasi tersebut bernama Parahita Information System 

(PARIS). PARIS terdiri dari beberapa proses bisnis TI yang saling berkaitan satu sama 

lain. Akan tetapi dalam penerapannya masih terdapat beberapa permasalahan yang 

sering ditemui khususnya pada bagian pelayanan dan keuangan. Permasalahan pertama 

yang terjadi yaitu berupa tidak tersimpannya data-data transaksi secara utuh dalam 

database server pusat. Akibatnya user harus mencari dan mengolah data secara manual 

yang selanjutnya dilakukan penginputan data transaksi pada aplikasi sehingga 

menghambat ketersediaan dan kelancaran pelayanan kepada pelanggan.  

Permasalahan kedua yang timbul adalah terkadang terjadinya perbedaan hasil 

input dengan hasil output pada aplikasi. Hal ini mengakibatkan banyak proses yang 

akhirnya dilakukan secara manual baik dengan kertas maupun dengan tools seperti 

Ms.Excel dan Ms.Word. Persoalan ini tidak sesuai dengan perkembangan proses bisnis 

perusahaan yang betujuan untuk meningkatkan proses bisnis melalui TI. Banyaknya 

permasalahan yang muncul menyebabkan manajemen berpikir bahwa investasi TI yang 

dilakukan selama ini sia-sia karena penggunaannya belum optimal. 

4.1.2 Menentukan Ruang Lingkup, Tujuan dan Obyek Audit 

A. Pemetaan Masalah 

Berdasarkan hasil identifikasi proses bisnis serta observasi yang telah dilakukan 

maka didapatkan beberapa permasalahan serta dampak yang ditimbulkan dari 

permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut meliputi perbedaan hasil input dengan 

hasil output pada aplikasi serta tidak tersimpannya data-data transaksi secara utuh 
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dalam database server pusat. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari adanya 

permasalahan tersebut adalah tidak tercapainya tujuan bisnis dari perusahaan. Tujuan  

bisnis tersebut meliputi Penyediaan pengembalian investasi yang baik dari bisnis yang 

dibangkitkan TI, Pengelolaan risiko bisnis yang terkait dengan TI, Peningkatan layanan 

dan orientasi terhadap pelanggan, Penentuan ketersediaan dan kelancaran layanan, 

Pencapaian optimasi biaya dari penyampaian layanan dan Peningkatan dan 

pemeliharaan fungsionalitas proses bisnis. Pemetaan masalah tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 4.1.
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Tabel 4.1 Pemetaan Masalah 

Permasalahan Akibat Dampak Perspektif Tujuan Bisnis 

Perbedaan hasil 
input dengan hasil 
output pada 
aplikasi 

User harus mencari 
dan mengolah data 
secara manual 
sehingga user harus 
menginputkan data 
secara manual 

Dapat menghambat kelancaran 
pelayanan terhadap pelanggan. 

Pelanggan Penentuan ketersediaan dan 
kelancaran layanan. 

Bertambahnya waktu bagi bagian 
pelayanan dalam memberikan 
pelayanan terhadap pelanggan. 

Pelanggan Peningkatan layanan dan 
orientasi terhadap pelanggan. 

1. Perusahaan harus memberikan 
kompensasi bagi pelanggan 
karena waktu tunggu pelayanan 
yang bertambah. 

2. Berkurangnya pelanggan karena 
waktu pelayanan yang lebih lama. 

Keuangan Penyediaan pengembalian 
investasi yang baik dari bisnis 
yang dibangkitkan TI. 

Tidak 
tersimpannya 
data-data 
transaksi secara 
utuh dalam 
database server 
pusat 

Mengakibatkan  
banyak proses yang 
akhirnya dilakukan 
secara manual baik 
dengan kertas 
maupun dengan tools 
seperti Ms.Excel dan 
Ms.Word 

User harus melakukan penginputan 
data ulang pada aplikasi yang belum 
sempurna. 

Keuangan Pengelolaan risiko bisnis 
yang terkait dengan TI. 

Penurunan nilai hasil audit 
manajemen yang disebabkan 
penurunan kualitas proses bisnis. 

Pelanggan Peningkatan dan 
pemeliharaan fungsionalitas 
proses bisnis. 
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Permasalahan Akibat Dampak Perspektif Tujuan Bisnis 

Seiring 
banyaknya 
permasalahan 
yang muncul 
membuat 
manajemen 
melakukan 
pembenahan 
sistem secara 
terus menerus 

1. Proses bisnis 

perusahaan 

terganggu. 

2. Pelanggan serta 

pengguna TI 

merasa tidak puas 

dengan TI yang 

dimiliki 

perusahaan 

1. Manajemen mengeluarkan biaya 

tambahan untuk pembenahan 

aplikasi. 

2. Pelayanan yang diberikan tidak 

maksimal karena adanya 

perbaikan sistem. 

Pelanggan Pencapaian optimasi biaya 
dari penyampaian layanan 

Lanjutan. Tabel 4.1 Pemetaan Masalah 



47 
 

 

B. Ruang Lingkup 

  Penentuan ruang lingkup dilakukan berdasarkan kerangka kerja COBIT serta 

permasalahan pada perusahaan yang mengacu pada perspektif Balanced Scorecard 

(BSC). Permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan tidak tercapainya beberapa 

tujuan bisnis perusahaan yang sesuai dengan kerangka kerja COBIT. Tujuan bisnis 

yang dimaksud yaitu: Penyediaan pengembalian investasi yang baik dari bisnis yang 

dibangkitkan (Perspektif Keuangan dengan tujuan TI nomor 24), Pengelolaan risiko 

bisnis yang terkait dengan TI (Perspektif Keuangan dengan tujuan TI nomor 2, 14, 17, 

18, 19, 21 dan 22), Peningkatan layanan dan orientasi terhadap pelanggan (Perspektif 

Pelanggan dengan tujuan TI nomor 3 dan 23), Penentuan ketersediaan dan kelancaran 

layanan (Perspektif Pelanggan dengan tujuan TI nomor 10, 16, 22 dan 23), Pencapaian 

optimasi biaya dari penyampaian layanan (Perspektif Pelanggan dengan tujuan TI 

nomor 7, 8, 10 dan 24) dan yang terakhir yaitu peningkatan dan pemeliharaan 

fungsionalitas proses bisnis (Perspektif Pelanggan dengan tujuan TI nomor 6, 7 dan 

11).  Ruang lingkup audit sistem informasi pada Parahita Diagnostic Center dapat 

dilihat pada Tabel 4.2. 

 

 

 

 

 



48 
 

 

Tabel 4.2. Ruang Lingkup Perspektif Keuangan 

 

4.1.3 Hasil Mengidentifikasi Proses TI 

 Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi proses TI, identifikasi dilakukan 

berdasarkan ruang lingkup audit sistem informasi dan tujuan TI. Berdasarkan kedua 

hal tersebut maka didapat 16 tujuan TI yang mengacu pada perspektif keuangan dan 

perspektif pelanggan. Perspektif keuangan memiliki 8 tujuan TI yang terdiri dari 

beberapa tujuan TI yang dapat dilihat pada Tabel 4.3.  

Tabel 4.3 Proses TI Perspektif Keuangan 

Perspektif Keuangan 

Tujuan TI Proses TI 

2 PO1 PO4 PO10 ME1 ME4   
14 PO9 DS5 DS9 DS12 ME2   
17 PO9 DS10 ME2     

 Ruang Lingkup Audit Sistem Informasi pada     
Parahita Diagnostic Center 

Perspektif Keuangan 

No. Tujuan Bisnis Tujuan TI 

1. Penyediaan pengembalian investasi yang 
baik dari bisnis yang dibangkitkan TI 

24       

2. Pengelolaan risiko bisnis yang terkait 
dengan TI 

2 14 17 18 19 21 22

Perspektif Pelanggan 

No. Tujuan Bisnis Tujuan TI 

4. Peningkatan layanan dan orientasi terhadap 
pelanggan 

3 23      

6. Penentuan ketersediaan dan kelancaran 
layanan 

10 16 22 23    

8. Pencapaian optimasi biaya dari 
penyampaian layanan 

7 8 10 24    

10. Peningkatan dan pemeliharaan 
fungsionlaitas proses bisnis 

6 7 11     
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Perspektif Keuangan 

Tujuan TI Proses TI 

18 PO9       
19 PO6 DS5 DS11 DS12    
21 PO6 AI7 DS4 DS5 DS12 DS13 ME2 
22 PO6 AI6 DS4 DS12    
24 PO5 AI5 DS6     

Sedangkan pada perspektif pelanggan memiliki 11 tujuan TI yang terdiri dari beberapa 

tujuan TI yang dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Proses TI Perspektif Pelanggan  

Perspektif Pelanggan 

Tujuan TI Proses TI 

3 PO8 AI4 DS1 DS2 DS7 DS8 DS10 DS13 

6 AI1 AI2 AI6      

7 PO3 AI2 AI5      

8 AI3 AI5       

10 DS2        

11 PO2 AI4 AI7      

16 PO8 AI4 AI6 AI7 DS10    

22 PO6 AI6 DS4 DS12     

23 DS3 DS4 DS8 DS13     

24 PO5 AI5 DS6      

Sehingga keseluruhan proses TI yang digunakan untuk melakukan audit sistem 

informasi ini meliputi: PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO8, PO9, PO10, AI1, AI2, 

AI3, AI4, AI5, AI6,  AI7, DS1, DS2, DS3, DS4, DS5, DS6, DS7, DS8, DS9, DS10, 

DS11, DS12, DS13, ME1, ME2 dan ME4. 

Lanjutan. Tabel 4.3 Proses TI Perspektif Keuangan  
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4.1.4 Hasil Pembuatan Engagement Letter 

Setelah menentukan ruang lingkup audit sistem informasi, langkah selanjutnya 

adalah membuat Engagement Letter. Engagement Letter berisikan tentang role, 

tanggung jawab, lingkup audit, pelaksanaan audit dan ketentuan perjanjian audit. Pada 

langkah ini akan menghasilkan perjanjian yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak 

yaitu auditor dan auditee. Lebih jelas engagement letter dapat dilihat pada Lampiran 

1. 

4.2 Hasil Persiapan Audit Sistem Informasi 

 Tahap persiapan merupakan tahapan dimana dilakukan penyusunan Audit 

Working Plan (AWP), membuat pernyataan dan pertanyaan audit berdasarkan COBIT 

4.1 yang mengacu pada perspektif keuangan dan pelayanan Balanced Scorecard 

(BSC).  

4.2.1 Hasil Penyusunan Audit Working Plan (AWP) 

 Penyusunan Audit Working Plan (AWP) dilakukan oleh auditor guna 

menentukan jadwal pelaksanaan serta pengawasan audit sistem informasi. AWP yang 

telah disusun dan akan diterapkan pada audit sistem informasi ini dapat dilihat pada 

Tabel 4.5.  

Tabel 4.5 Jadwal Pelaksanaan Audit Parahita 

No KETERANGAN 
Maret April Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Identifikasi proses Bisnis dan 
TI 

                       

2. 
Penentuan Tujuan dan Ruang 
Lingkup Audit  

                       

3. Penyusunan Jadwal Kerja                        
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No KETERANGAN 
Maret April Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4. 
Pembuatan Engagement 
Letter 

                       

5. Pembuatan Pernyataan                        

6. Pembuatan Pertanyaan                        

7. Pembuatan Pembobotan                        

8. Wawancara dan observasi                        

 a. Perspektif Keuangan                        

 b. Perspektif Pelayanan                        

9. Melakukan Uji Kematangan                        

10. Penyusunan Rekomendasi                        

11. 
Tanggapan auditee (temuan 
dan rekomendasi) 

                       

12. Penyususnan laporan audit                        

13. Pelaporan hasil audit                        

 

4.2.2 Daftar Kebutuhan Data 

Setelah menyusun Audit Working Plan, langkah selanjutnya adalah 

penyampaian kebutuhan data kepada auditee yang digunakan untuk menunjang 

kegiatan audit yang dilakukan oleh auditor. Untuk lebih jelasnya penyampaian 

kebutuhan data dapat dilihat pada Lampiran 2. 

4.2.3 Hasil Membuat Pernyataan 

Setelah Audit Working Plan (AWP) telah selesai disusun, tahap selanjutnya 

adalah memebuat pernyataan berdasarkan proses TI yang telah diidentifikasi pada 

tahap sebelumnya. Pernyataan dibuat berdasarkan identifikasi proses TI pada tahap 

sebelumnya yang meliputi  PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO8, PO9, PO10, AI1, 

AI2, AI3, AI4, AI5, AI6,  AI7, DS1, DS2, DS3, DS4, DS5, DS6, DS7, DS8, DS9, 

DS10, DS11, DS12, DS13, ME1, ME2 dan ME4. Pernyataan audit sistem informasi 

dapat dilihat pada Lampiran 3. Apabila keseluruhan proses TI telah diidentifikasi dan 

Lanjutan. Tabel 4.5 jadwal Pelaksanaan Audit Parahita  
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dibuat pernyataan audit, maka dilakukan pemberian bobot pada masing-masing 

pernyataan. Hasil pembobotan dapat dilihat pada Lampiran 4. 

4.2.4 Hasil Membuat Pertanyaan 

Langkah selanjutnya adalah membuat pertanyaan berdasarkan pernyataan audit 

pada tahap sebelumnya.  Pertanyaan audit berfungsi untuk mempermudah auditor 

menentukan pembobotan pada masing-masing proses TI. Disamping itu pertanyaan 

audit dapat membantu auditor untuk mendapatkan temuan dalam pelaksanaan audit 

sistem informasi. Pertanyaan audit sistem informasi dapat dilihat pada Lampiran 5. 

4.3 Hasil Pelaksanaan Audit Sistem Informasi 

 Pelaksanaan audit sistem informasi ini dibagi menjadi tiga proses utama yaitu 

melakukan wawancara dan observasi, melakukan uji kematangan, Penentuan temuan 

dan rekomendasi. Output yang dihasilkan dari tahap ini berupa dokumen hasil 

wawancara dan observasi (bukti temuan berupa foto/ data), hasil uji kematangan, daftar 

temuan dan rekomendasi. 

4.3.1 Hasil Menentukan Auditee 

Langkah pertama untuk melakukan audit sistem informasi adalah dengan 

menentukan siapa saja auditee yang terlibat. Untuk menentukan auditee, auditor 

memanfaatkan tabel Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed (RACI). 

Menurut Sarno (2009), tabel RACI dapat ditentukan dari struktur organisasi 

perusahaan. Struktur organisasi perusahaan dapat mewakili peran dan tanggung jawab 

masing-masing stakeholder dalam perusahaan yang meliputi pihak-pihak yang 

melakukan sebuah pekerjaan (responsible), pihak-pihak yang bertanggung jawab atas 
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sebuah pekerjaan (accountable), pihak-pihak yang diberikan informasi mengenai 

perkembangan sebuah pekerjaan (informed). Tabel RACI yang digunakan dalam audit 

sistem informasi Parahita dapat dilihat pada Lampiran 6. 

4.3.2 Hasil Wawancara dan Observasi 

 Wawancara merupakan langkah kedua yang dilakukan auditor dalam 

melaksanakan audit sistem informasi. Wawancara yang dilakukan oleh auditor 

mengacu pada pertanyaan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Banyaknya 

jumlah wawancara dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan perspektif yang telah 

disepakati dalam engagement letter. Output yang dihasilkan dari proses ini adalah hasil 

wawancara dan bukti-bukti dalam proses audit sistem informasi. Hasil wawancara yang 

dilakukan dalam audit sistem informasi ini dapat dilihat pada Lampiran 7. 

4.3.3 Hasil Uji Kematangan / Maturity Level 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dihasilkan tingkat 

kepatuhan dari masing-masing proses TI.  Hasil tingkat kepatuhan dari masing-masing 

proses TI akan dijadikan acuan untuk mendapatkan nilai maturity level tujuan TI dan 

tujuan bisnis. Adapun hasil uji kematangan masing-masing proses TI dapat dilihat 

secara keseluruhan pada Lampiran 8. Sedangkan hasil uji kematangan pada tujuan 

bisnis, tujuan TI dan perspektif adalah sebagai berikut. 

A. Perhitungan Uji Kematangan Masing-Masing Tujuan TI 

a) Hasil Uji Kematangan Tujuan TI 2. 

Hasil perhitungan uji kematangan pada tujuan TI nomor 2 yaitu respon terhadap 

kebutuhan tata kelola yang sesuai dengan arahan direksi. Tujuan TI nomor 2 
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menghasilkan lima proses TI yang meliputi PO1, PO4, PO10, ME1 dan ME4. Hasil uji 

kematangan tujuan TI nomor 2 dapat dilihat pada Tabel 4.6.  

Tabel 4.6 Hasil Uji Kematangan Tujuan TI nomor 2 

Tujuan TI Proses TI 
Tingkat 

Kematangan 
2 Respon 

terhadap 
kebutuhan tata 
kelola yang 
sesuai dengan 
arahan direksi 

PO1 Mendefinisikan rencana 
strategis sistem informasi 4.40 

PO4 Mendefinisikan proses 
sistem informasi, 
organisasi dan 
keterhubungannya 

4.10 

PO10 Mengelola proyek 
3.90 

ME1 Mengawasi dan 
mengevaluasi kinerja 
sistem informasi 

3.50 

ME4 Menyediakan tata kelola 
sistem informasi 3.90 

Hasil Rata-Rata 3.96 
 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata tujuan TI nomor 2, maka didapat nilai 

sebesar 3.96  yang berarti sebagai Defined Process. Selanjutnya diperoleh jaring laba-

laba sesuai dengan Tabel 4.6 yang dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2 Jaring Laba-Laba Tujuan TI nomor 2 
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 Berdasarkan pada Tabel 4.6 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 2 adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat peran dan tanggung jawab dari manajemen TI dalam mengembangkan 

TI. 

2. Terdapat peran dari pihak ketiga untuk mengembangkan TI. 

3. Strategi TI telah dikembangkan, dikomunikasikan dan diselaraskan oleh 

manajemen TI. 

4. Manajemen TI menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam mengembangkan TI 

(direktur, vendor, audit internal). 

5. Terdapat pendifinisian fungsi, kebutuhan staff TI, pembagian peran, keahlian staf 

TI dan perencanaan startegis. 

6. Strategi TI bertujuan sebagai inovasi serta pengambilan keputusan perusahaan. 

7. Manajemen TI telah menjamin kualitas serta memantau proyek TI. 

8. Terdapat pengembangan standar berdasarkan pengalaman. 

9. Terdapat penilaian kinerja sistem yang terintegrasi. 

10. Manajemen memahami kebutuhan tata kelola TI, lalu tata kelola tersebut 

dikomunikasikan secara formal. 

Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 2 yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 
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1. Perencanaan strategis TI telah dikomunikasikan secara baik, akan tetapi sosialisasi 

yang dilakukan belum maksimal. 

2. Belum terdapat prosedur untuk perencanaan TI yang lengkap dan baik. 

3. Belum terdapat tanggung jawab secara menyeluruh dari pihak luar mengenai TI 

pada perusahaan. 

4. Tidak terdapat dokumentasi mengenai strategi TI, fungsi TI dan tanggung jawab 

TI. 

5. Pengelolaan proyek TI pada perusahaan belum menerapkan metode pengelolaan 

proyek, sehingga tidak adanya komunikasi metode serta pelatihan mengenai 

pengelolaan proyek. 

6. Standar pemantauan telah dikomunikasikan, akan tetapi belum maksimal. 

7. Belum terdapat pelatihan pemantauan TI serta pengukuran kontribusi layanan 

informasi. 

8. Pengumpulan informasi belum sesuai dengan rencana TI. 

9. Perusahaan mengembangkan indikator tata kelola TI tetapi belum maksimal. 

10. Belum adanya dokumentasi prosedur tata kelola TI, indikator kinerja tata kelola 

TI dan sistem yang memantau tata kelola TI.  

Berdasarkan hasil penjelasan temuan-temuan maturity level TI 2 diatas, dapat 

disimpulkan bahwa Manajemen sudah memahami kebutuhan IT yang mencakup 

pengembangan IT, kerjasama terkait IT, integrasi IT dan tata kelola IT untuk 

menunjang proses bisnisnya. Tetapi ada beberapa hal yang dapat menghambat terkait 

pemenuhan kebutuhan IT diantaranya terdapat prosedur-prosedur yang kurang detil 

dalam pengembangan IT, belum maksimalnya tanggung jawaban IT dari karyawan dan 
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belum maksimalnya pendokumentasian tata kelola dan strategi IT. Hal tersebut 

tentunya harus segera dilakukan pembenahan untuk menunjang proses bisnisnya 

supaya lebih baik. 

b) Hasil Uji Kematangan Tujuan TI 3. 

Hasil perhitungan uji kematangan pada tujuan TI nomor 3 yaitu kepastian akan 

kepuasan pengguna akhir dengan penawaran dan tingkatan layanan yang sesuai dengan 

arahan direksi. Tujuan TI nomor 3 menghasilkan delapan proses TI yang meliputi PO8, 

A14, DS1, DS2, DS7, DS8, DS10, dan DS13. Hasil uji kematangan tujuan TI nomor 3 

dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Kematangan Tujuan TI nomor 3 

Tujuan TI Proses TI 
Tingkat 

Kematangan 
3 Kepastian 

akan kepuasan 
pengguna 
akhir dengan 
penawaran 
dan tingkatan 
layanan 

PO8 Mengelola kualitas 4.10 
A14 Memungkinkan 

operasional dan 
penggunaan 

3.10 

DS1 Mendefinisikan dan 
mengelola tingkat layanan 

4.70 

DS2 Mengelola lingkungan 
fisik 

4.20 

DS7 Mendidik dan melatih 
pengguna 

4.60 

DS8 Mengelola service desk 
dan insiden 

2.40 

DS10 Mengelola data 3.80 
DS13 Mengelola operasi 4.20 

Hasil Rata-Rata 3.89 
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Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata tujuan TI nomor 3, maka didapat nilai 

sebesar 3.89  yang berarti sebagai Defined Process. Selanjutnya diperoleh jaring laba-

laba sesuai dengan Tabel 4.7 yang dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 4.3 Jaring Laba-Laba Tujuan TI nomor 3 

Berdasarkan pada Tabel 4.7 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 3 adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen mutu telah dikomunikasikan dengan baik. 

2. Terdapat tools dan praktik yang berhubungan dengan kualitas sistem. 

3. Manajemen telah melaukan survey kepuasan pelanggan. 

4. Benchmarking kualitas dengan kompetitor telah dilakukan secara berkala. 

5. Terdapat pendefinisian tingkat layanan. 

6. Terdapat pengidentifikasian kekurangan tingkat pelayanan. 

7. Prosedur untuk mengatasi tingkat layanan dilakukan secara formal. 

8. Organisasi mengkomunikasikan hasil pelatihan. 
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9. Adanya perencanaan anggaran pelatihan yang disesuaikan dengan pelatihan yang 

direncanakan oleh bagian SDM. 

10. Adanya pemantauan dan perencanaan sumber daya.  

11. Adanya analisa permasalahan pelatihan. 

12. Adanya pihak yang bertanggung jawab mengenai pengeloaan insiden. 

13. Adanya pengembangan terhadap petunjuk user. 

14. Manajemen mendukung adanya pengelolaan permasalahan. 

15. Prosedur operasional TI dikomunikasikan kepada seluruh anggota TI dan staff. 

Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 3 yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Belum terdapat pelatihan sistem manajemen mutu. 

2. Survey kepuasan pelanggan belum dilakukan secara formal dan konsisten. 

3. Terdapat pendefinisian tanggungjawab pengelolaan pelayanan yang jelas tetapi 

belum maskimal. 

4. Belum terdapat pengembangan SLA guna menanggapi kepuasan pelanggan. 

5. Terdapat laporan mengenai operasional TI, akan tetapi belum dilakukan secara 

formal. 

6. Belum terdapat kebijakan formal guna mengurangi ketidaktepatan pelaksanaan 

operasional TI. 

7. Belum adanya dokumentasi mengenai program pelatihan. 

8. Belum adanya pelatihan pengelolaan permasalahan. 
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9. Belum terdapat dokumentasi prosedur standar pengelolaan insiden. 

10. Belum terdapat laporan formal mengenai pengelolaan insiden. 

Berdasarkan hasil penjelasan temuan-temuan maturity level TI 3 diatas, dapat 

disimpulkan bahwa Manajemen telah mampu memenuhi kepuasan pengguna. Hal ini 

dapat dilihat dari pencapaian manajemen dalam hal Manajemen mutu TI, melakukan 

pembandingan dengan kompetitor secara berkala dan melakukan perencanaan 

pelatihan hingga implementasi pelatihan kepada user secara berkala. Tetapi ada 

beberapa hal yang dapat menghambat terkait kepuasan pengguna yaitu belum 

konsistennya survey kepada pengguna terkait layanan TI, belum ada pelaporan 

oprasional TI secara resmi dan belum lengkapnya materi pelatihan. Hal tersebut 

tentunya harus segera dilakukan pembenahan untuk menunjang proses bisnisnya 

supaya lebih baik. 

c) Hasil Uji Kematangan Tujuan TI 6. 

Hasil perhitungan uji kematangan pada tujuan TI nomor 6 yaitu pendefisian 

bagaimana kebutuhan fungsional bisnis dan kontrol diterjemahkan dalam solusi 

otomatis yang efektif dan efisien yang sesuai dengan arahan direksi. Tujuan TI nomor 

6 menghasilkan tiga proses TI yang meliputi A11, A12, dan A16. Hasil uji kematangan 

tujuan TI nomor 6 dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Kematangan Tujuan TI nomor 6 

Tujuan TI Proses TI 
Tingkat 

Kematangan 
6 Pendefisian 

bagaimana 
A11 Mengidentifikasi solusi 

otomatis 3.40 



61 
 

 

Tujuan TI Proses TI 
Tingkat 

Kematangan 
kebutuhan 
fungsional 
bisnis dan 
kontrol 
diterjemahkan 
dalam solusi 
otomatis yang 
efektif dan 
efisien 

A12 Memperoleh dan 
memelihara perangkat 
lunak aplikasi 

3.30 

A16 Mengelola perubahan 

4.80 

Hasil Rata-Rata 3.83 
 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata tujuan TI nomor 6, maka didapat nilai 

sebesar 3.83  yang berarti sebagai Defined Process. Selanjutnya diperoleh jaring laba-

laba sesuai dengan Tabel 4.8 yang dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Jaring Laba-Laba Tujuan TI nomor 6 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.8 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 6 adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan solusi mempertimbangkan kebutuhan pengguna, peluang TI, teknologi , 

risiko dan kelayakan ekonomi. 

Lanjutan. Tabel 4.8 Hasil Uji Kematangan Tujuan TI nomor 6 
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2. Terdapat proses pemeliharaan aplikasi yang selaras dengan tujuan bisnis dan  

dipahami oleh seluruh staff TI.  

3. Terdapat kontrol terhadap perubahan TI. 

4. Terdapat kesadaran bahawa perubahan TI dapat menggangu proses bisnis. 

Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 2 yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Terdapat pendefinisian proses yang belum begitu sempurna untuk memperoleh 

aplikasi. 

2. Belum terdapat dokumentasi proyek yang dilakukan secara konsisten. 

3. Terdapat pendefinisian perubahan TI yang belum begitu jelas. 

Berdasarkan hasil penjelasan temuan-temuan maturity level TI 6 diatas, dapat 

disimpulkan bahwa Manajemen telah mampu dalam mempertimbangkan terkait 

kebutuhan pengguna, kebutuhan IT hingga mempertimbangkan ekonomi dan dampak 

risiko yang ada. Selain itu Manajemen mampu melakukan pengawasan terhadap 

perubahan IT yang terjadi dengan mengacu pada proses bisnis organisasi. Tetapi ada 

hal yang belum ditemukan dalam pencapaian hal tersebut diantaranya manajemen 

belum mendokumentasikan proyek IT yang ada secara konsisten. Hal tersebut tentunya 

harus segera dilakukan pembenahan untuk menunjang proses bisnisnya supaya lebih 

baik. 

d) Hasil Uji Kematangan Tujuan TI 7 

Hasil perhitungan uji kematangan pada tujuan TI nomor 7 yaitu perolehan dan 

pemeliharaan sistem aplikasi yang standar dan terintegrasi yang sesuai dengan arahan 
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direksi. Tujuan TI nomor 7 menghasilkan tiga proses TI yang meliputi PO3, A12, dan 

A15. Hasil uji kematangan tujuan TI nomor 7 dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Kematangan Tujuan TI nomor 7 

Tujuan TI Proses TI 
Tingkat 

Kematangan 
7 Perolehan dan 

pemeliharaan 
sistem 
aplikasi yang 
yang standar 
dan 
terintegrasi 

PO3 Menenukan arahan 
teknologi 4.50 

A12 Memperoleh dan 
memelihara perangkat 
lunak aplikasi 

3.30 

A15 Memenuhi sumber daya 
sistem informasi 

4.40 

Hasil Rata-Rata 4.07 
 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata tujuan TI nomor 7, maka didapat nilai 

sebesar 4.07  yang berarti sebagai Managed and Measurable. Selanjutnya diperoleh 

jaring laba-laba sesuai dengan Tabel 4.9 yang dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.5 Jaring Laba-Laba Tujuan TI nomor 7 
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Berdasarkan pada Tabel 4.9 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 7 adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat proses pemeliharaan aplikasi yang selaras dengan tujuan bisnis dan  

dipahami oleh seluruh staff TI  

2. Terdapat kontrol terhadap perubahan TI. 

3. Terdapat akuisisi TI yang terintegrasi dengan sistem. 

4. Manajemen memahami kebijakan dan prosedur TI. 

5. Terdapat perencanaan pengembangan infrastruktur teknologi. 

6. Staff TI memiliki keahlian dan keterampilan untuk mengembangkan infrastruktur 

TI. 

7. Manajemen dapat mengetahui serta mengatasi penyimpangan rencana 

infrastruktur TI. 

8. Manajemen telah menganalisa risiko perubahan TI. 

Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 7 yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Terdapat tanggung jawab yang jelas untuk memelihara infrastruktur teknologi, 

akan tetapi belum terdapat dokumentasi. 

2. SDM yang ada belum memadai untuk melakukan pengembangan infrastruktur TI. 

3. Belum terdapat mitra dalam pengembangan infrastruktur TI. 

4. Belum terdapat metodologi untuk memperoleh perangkat lunak 
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Berdasarkan hasil penjelasan temuan-temuan maturity level TI 7 diatas, dapat 

disimpulkan bahwa Manajemen telah mampu dalam pemeliharaan aplikasi yang akan 

terus dilakukan pengawasan terkait kebutuhan bisnis yang ada. Selain itu Manajemen 

telah bisa membuat infrastruktur TI beserta pengambangan infrastruktur TI yang ada 

dalam organisasi. Tetapi ada beberapa hal yang dapat menghambat terkait pencapaian 

tersebut. Hal tersebut adalah belum jelasnya pemeliharaan infrastrukur yang ada dan 

belum adanya mitra dalam pengembangan infrastruktur TI. Hal tersebut tentunya harus 

segera dilakukan pembenahan untuk menunjang proses bisnisnya supaya lebih baik. 

e) Hasil Uji Kematangan Tujuan TI 8. 

Hasil perhitungan uji kematangan pada tujuan TI nomor 8 yaitu perolehan dan 

pemeliharaan infrastruktur TI yang standar dan terintegrasi yang sesuai dengan arahan 

direksi. Tujuan TI nomor 8 menghasilkan dua proses TI yang meliputi A13 dan A15. 

Hasil uji kematangan tujuan TI nomor 8 dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Kematangan Tujuan TI nomor 8 

Tujuan TI Proses TI 
Tingkat 

Kematangan 
8 Perolehan dan 

pemeliharaan 
infrastruktur 
TI yang 
standar dan 
terintegrasi 

A13 Memperoleh dan 
memelihara infrastruktur 
teknologi 

4.80 

A15 Memenuhi sumber daya 
sistem informasi 4.40 

Hasil Rata-Rata 4.60 
 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata tujuan TI nomor 8, maka didapat nilai 

sebesar 4.60  yang berarti sebagai Managed and Measurable. Selanjutnya diperoleh 

jaring laba-laba sesuai dengan Tabel 4.10 yang dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Jaring Laba-Laba Tujuan TI nomor 8 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.10 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 8 adalah sebagai berikut: 

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur TI berfokus pada reusability. 

2. Biaya untuk mencapai tingkat skalabilitas, fleksibilitas dan integrasi telah optimal. 

3. Lead time untuk mencapai tingkat skalabilitas, fleksibilitas dan integrasi telah 

optimal. 

4. Terdapat akuisisi TI yang telah terintegrasi secara keseluruhan. 

5. Manajemen memahami kebijakan serta prosedur akuisisi TI. 

6. Terdapat pemantauan pengadaan sumber daya TI. 

Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 8 yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Pembangunan infrastruktur TI belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada 

secara konsisten. 
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2. Belum terdapat dokumentasi yang  jelas mengenai pembangunan infrastruktur TI. 

3. Belum terdapat prosedur untuk menentukan keputusan proyek. 

Berdasarkan hasil penjelasan temuan-temuan maturity level TI 8 diatas, dapat 

disimpulkan bahwa Manajemen telah mampu dalam memperoleh dan memelihara 

infrastruktur teknologi dan memenuhi sumber daya sistem informasi. Tetapi ada 

beberapa hal yang dapat menghambat terkait pencapaian tersebut, pembangunan 

infrastruktur TI belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada secara konsisten dan 

belum terdapat dokumentasi yang jelas mengenai pembangunan infrastruktur TI. Hal 

tersebut tentunya harus segera dilakukan pembenahan untuk menunjang proses 

bisnisnya supaya lebih baik. 

f) Hasil Uji Kematangan Tujuan TI 10. 

Hasil perhitungan uji kematangan pada tujuan TI nomor 10 yaitu jaminan akan 

kepuasan yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga yang sesuai dengan arahan 

direksi. Tujuan TI nomor 10 menghasilkan satu proses TI yang meliputi DS2. Hasil uji 

kematangan tujuan TI nomor 10 dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Kematangan Tujuan TI nomor 10 

Tujuan TI Proses TI 
Tingkat 

Kematangan 
10 Jaminan akan 

kepuasan yang 
saling 
menguntungkan 
dengan pihak ketiga 

DS2 Mengelola layanan 
pihak ketiga 

4.20 

Hasil Rata-Rata 4.20 
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Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata tujuan TI nomor 8, maka didapat nilai 

sebesar 3.10  yang berarti sebagai Defined Process. Selanjutnya diperoleh jaring laba-

laba sesuai dengan Tabel 4.11 yang dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar4. 7 Jaring Laba-Laba Tujuan TI nomor 10 

 

Parahita Diagnostic Center telah melakukan kegiatan sistem informasi yang sesuai 

dengan standar COBIT pada tujuan TI nomor 2 adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat layanan yang diberikan oleh pihak ketiga. 

2. Layanan pihak ketiga berdasarkan dari tujuan bisnis. 

3. Terdapat kontrak dengan pihak ketiga yang mengatur layanan secara detil. 

4. Terdapat analisa risiko penggunaan layanan pihak ketiga. 

Berdasarkan audit sistem informasi yang telah dilakukan terdapat beberapa temuan 

yang belum dilaksanakan atau belum maksimal oleh perusahaan menurut COBIT, 

yaitu: 

1. Belum terdapat dokumentasi kebijakan dan standar layanan pihak ketiga. 

2. Sistem kontrak dengan pihak ketiga belum membahas mengenai kewajiban 

pelaporan oleh pihak ketiga 
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3. Kontrak dengan pihak ketiga telah dilakukan peninjauan kontrak. Akan tetapi 

belum dilakukan secara berkala hanya jika diperlukan saja. 

Berdasarkan hasil penjelasan temuan-temuan maturity level TI 10 diatas, dapat 

disimpulkan bahwa Manajemen telah mampu dalam pengelolaan layanan dari pihak 

ketiga. Selain itu Manajemen telah mempertimbangkan analisa risiko penggunaan 

layanan pihak ketiga. Tetapi ada beberapa hal yang dapat menghambat terkait 

pencapaian tersebut adalah belum adanya dokumentasi kebijakan dan standar layanan 

pihak ketiga dan sistem kontrak dengan pihak ketiga belum membahas mengenai 

kewajiban pelaporan oleh pihak ketiga. Hal tersebut tentunya harus segera dilakukan 

pembenahan untuk menunjang proses bisnisnya supaya lebih baik. 

g) Hasil Uji Kematangan Tujuan TI 11. 

Hasil perhitungan uji kematangan pada tujuan TI nomor 11 yaitu jaminan akan 

konsistensi terhadap integrasi aplikasi ke dalam proses bisnis yang sesuai dengan 

arahan direksi. Tujuan TI nomor 11 menghasilkan dua proses TI yang meliputi PO2, 

A14, dan A17. Hasil uji kematangan tujuan TI nomor 11 dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Kematangan Tujuan TI nomor 11 

Tujuan TI Proses TI 
Tingkat 

Kematangan 
11 Jaminan akan 

konsistensi 
terhadap 
integrasi 
aplikasi ke 
dalam proses 
bisnis 

PO2 Mendefinisikan arsitektur 
informasi 4.70 

A14 Memungkinkan 
operasional dan 
penggunaan 

3.10 

A17 Instalasi dan akreditasi 
solusi beserta 
perubahannya 

4.10 

Hasil Rata-Rata 3.97 
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Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata tujuan TI nomor 11, maka didapat nilai 

sebesar 3.97  yang berarti sebagai Defined Process. Selanjutnya diperoleh jaring laba-

laba sesuai dengan Tabel 4.12 yang dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.8 Jaring Laba-Laba Tujuan TI nomor 11 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.12 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 11 adalah sebagai berikut: 

1. Arsitektur informasi diterima oleh seluruh anggota organisasi. 

2. Arsitektur informasi dikomunikasikan kepada pihak yang terkait. 

3. Terdapat prosedur, alat dan teknik yang saling berkaitan sesuai standar arsitektur 

informasi. 

4. Terdapat aplikasi beserta database nya yang tidak bergantung vendor. 

5. Instalasi TI terintegrasi dengan siklus hidup sistem. 

6. Penerapan sistem baru tidak memepengaruhi konsistesi sistem yang telah ada. 
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Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 11 yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Terdapat penangung jawab dalam pemenuhan arsitektur informasi tetap belum 

dilakukan secara formal. 

2. Belum terdapat pelatihan arsitektur nformasi secara formal. 

3. Belum terdapat metodologi instalasi , konversi, migrasi dan penerimaan sistem. 

4. Terdapat akreditasi yang terintengrasi dengan sistem. Akan tetapi belum secara 

formal. 

Berdasarkan hasil penjelasan temuan-temuan maturity level TI 11 diatas, dapat 

disimpulkan bahwa Manajemen telah mampu dalam mendefinisikan arsitektur 

informasi dan instalasi dan akreditasi solusi beserta perubahannya. Tetapi ada beberapa 

hal yang dapat menghambat terkait pencapaian tersebut adalah belum adanya pelatihan 

arsitektur informasi secara formal, akreditasi sistem belum dilakukan secara formal. 

Hal tersebut tentunya harus segera dilakukan pembenahan untuk menunjang proses 

bisnisnya supaya lebih baik. 

h) Hasil Uji Kematangan Tujuan TI 14. 

Hasil perhitungan uji kematangan pada tujuan TI nomor 14 yaitu kemampuan 

memberikan penjelasan dan perlindungan terhadap aset-aset TI. Tujuan TI nomor 14 

menghasilkan lima proses TI yang meliputi PO9, DS5,DS9, DS12 dan ME2. Hasil uji 

kematangan tujuan TI nomor 14 dapat dilihat pada Tabel 4.13.  
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Tabel 4.13 Hasil Uji Kematangan Tujuan TI nomor 14 

Tujuan TI Proses TI 
Tingkat 

Kematangan 
14 kemampuan 

memberikan 
penjelasan 
dan 
perlindungan 
terhadap aset-
aset TI 

PO9 Menaksir dan mengelola 
risiko TI 3.3 

DS5 Memastikan keamanan 
sistem 3.2 

DS9 Mengelola konfigurasi 
3.9 

DS12 Memastikan layanan yang 
berkelanjutan 3.4 

ME2 Mengawasi dan 
mengevaluasi kontrol 
internal 

3.60 

Hasil Rata-Rata 3.48 
 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata tujuan TI nomor 14, maka didapat nilai 

sebesar 3.48  yang berarti sebagai Defined Process. selanjutnya diperoleh jaring laba-

laba sesuai dengan Tabel 4.13 yang dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.9 Jaring Laba-Laba Tujuan TI nomor 14 
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Berdasarkan pada Tabel 4.13 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 14 adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat dokumentasi pengelolaan risiko 

2. Terdapat usaha peminimalan serta pengelolaan risiko dalam proses bisnis. 

3. Manajemen TI mendukung proses keamanan TI serta bertanggung jawab dalam 

keamanan TI secara berkala. 

4. Terdapat prosedur keamanan yang sesuai dengan kebijakan manajemen TI. 

5. Terdapat analisa risiko serta pelatihan keamanan TI. 

6. Pengelolaan praktek kerja konfigurasi telah didokumentasikan. 

7. Pengelolaan konfigurasi memiliki standar yang berbeda beda untuk setiap 

platform. 

8. Penyimpangan prosedur yang terjadi dapat diidentifikasi dan dilakukan 

pengecekan secara langsung. 

9. Terdapang anggaran untuk melakukan pengendalian lingkungan, pemeliharaan 

lingkungan dan pengamanan lingkungan. 

10. Terdapat pembatasan hak akses terhadap perangkat keras sistem. 

11. Terdapat kepatuhan atas keselamatan staff. 

12. Terdapat kebijakan untuk menilai pengendalian TI. 

13. Manajemen mengembangkan prosedur pelaporan, pengendalian TI  

14. Terdapat pendefinisian risiko secara spesifik. 
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 Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau 

belum maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 14 

yang bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Belum terdapat penilaian risiko baik menggunakan metode atau tanpa metode dan 

pelatihan risiko bagi seluruh staff. 

2. Belum terdapat dokumentasi prosedur kemanan TI. 

3. Rencana keamanan TI tidak disertai dengan dokumentasi serta tidak dilakukan 

secara berkala. 

4. Belum terdapat pengujian serta pelatihan keamanan TI. 

5. Belum terdapat dokumentasi prosedur konfigurasi. 

6. Penyimpangan konfigurasi tidak dapat dilacak secara otomatis. 

7. Manajemen menyadari pentingnya pemeliharan lingkungan sistem, akan tetapi 

masih terdapat banyak yang belum dilakukan oleh manajemen. 

8. Belum terdapat prosedur untuk memantau pengguna. 

9. Belum terdapat pelatihan pengendalian internal. 

Berdasarkan hasil penjelasan temuan-temuan maturity level TI 14 diatas, dapat 

disimpulkan bahwa Manajemen telah mampu dalam menaksir dan mengelola risiko TI, 

memastikan keamanan system, memastikan layanan yang berkelanjutan serta 

melakukan pengawasan dan mengevaluasi kontrol internal. Tetapi ada beberapa hal 

yang dapat menghambat terkait pencapaian tersebut adalah belum adanya penilaian 

risiko baik menggunakan metode atau tanpa metode dan pelatihan risiko bagi seluruh 

staff, belum adanya pengujian serta pelatihan keamanan TI, belum terdapat prosedur 

untuk memantau pengguna dan belum adanya pelatihan pengendalian internal. Hal 
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tersebut tentunya harus segera dilakukan pembenahan untuk menunjang proses 

bisnisnya supaya lebih baik. 

i) Hasil Uji Kematangan Tujuan TI 16. 

Hasil perhitungan uji kematangan pada tujuan TI nomor 16 yaitu pengurangan 

terhadap ketidaklengkapan dan pengolahan kembali dari solusi dan penyampaian 

layanan yang sesuai dengan arahan direksi. Tujuan TI nomor 16 menghasilkan lima 

proses TI yang meliputi PO8, A14, A16, A17, dan DS10. Hasil uji kematangan tujuan 

TI nomor 16 dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Hasil Uji Kematangan Tujuan TI nomor 16 

Tujuan TI Proses TI 
Tingkat 

Kematangan 
16 Pengurangan 

terhadap 
ketidaklengka
pan dan 
pengolahan 
kembali dari 
solusi dan 
penyampaian 
layanan 

PO8 Mengelola kualitas 4.10 
A14 Memungkinkan 

operasional dan 
penggunaan 

3.10 

A16 Mengelola perubahan 4.10 
A17 Instalasi dan akreditasi 

solusi beserta 
perubahannya 

4.10 

DS10 Mengelola data 3.80 
Hasil Rata-Rata 3.84 

 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata tujuan TI nomor 11, maka didapat nilai 

sebesar 3.84  yang berarti sebagai Defined Process. Selanjutnya diperoleh jaring laba-

laba sesuai dengan Tabel 4.14 yang dapat dilihat pada Gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 Jaring Laba-Laba Tujuan TI nomor 16 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.14 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 14 adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat proses perencanaan sistem manajemen. 

2. Staff TI dan manajemen menyadari pentingnya mengelola kualitas. 

3. Terdapat komunikasi mengenai sistem manajemen mutu. 

4. Manajemen telah melakukan survey kepuasan pelanggan. 

5. Terdapat pendefinisian yang jelas tentang kerangka kerja opersaional. 

6. Adanya pembuatan buku manual TI. 

7. Kerangka kerja operasional dipahami oleh seluruh staf TI. 

8. Terdapat proses perubahan TI yang jelas. 

9. Terdapat pengelompokan perubahan TI yang jelas. 

10. Terdapat proses instalasi formal yang lengkap. 

11. Terdapat pengujian proyek TI. 
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Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 14 yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Belum terdapat metodologi untuk mengembangkan sistem. 

2. End-user telah terlibat dalam pembuatan sistem. Akan tetapi belum terlibat secara 

masksimal hanya pada saat melakukan testing aplikasi dan diskusi permasalahan 

yang dihadapi dalam proses bisnis. 

3. Belum terdapat pelatihan untuk menjamin kualitas sistem manajemen mutu. 

4. Belum terdapat prosedur dan dokumentasi operasional. 

5. Belum terdapat dokumentasi perubahan TI yang dilakukan secara terstruktur. 

6. Belum terdapat metodologi untuk melakukan pengujian sistem. 

7. Belum terdapat pengembangan prosedur yang terorganisisir. 

Berdasarkan hasil penjelasan temuan-temuan maturity level TI 16 diatas, dapat 

disimpulkan bahwa Manajemen sudah  mengelola dan mengkomunikasikan terkait 

manajemen mutu untuk menjaga kualitas sistem. Untuk itu manajemen melakukan 

pembuatan buku manual TI, pengujian hasil proyek TI, mengelola perubahan TI, dan 

melakukan survey kepuasan terhadap sistem. Tetapi ada beberapa hal yang dapat 

menghambat pengurangan terhadap ketidaklengkapan dan pengolahan kembali dari 

solusi dan penyampaian layanan diantaranya belum ada nya pelatihan terkait menjamin 

kualitas sistem manajemen mutu dan belum terdapat metodologi dalam pengujian 

sistem. Hal tersebut tentunya harus segera dilakukan pembenahan untuk menunjang 

proses bisnisnya supaya lebih baik. 
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j) Hasil Uji Kematangan Tujuan TI 17. 

Hasil perhitungan uji kematangan pada tujuan TI nomor 17 yaitu perlindungan 

terhadap pencapaian sasaran TI. Tujuan TI nomor 17 menghasilkan tiga proses TI yang 

meliputi PO9, DS10 dan ME2. Hasil uji kematangan tujuan TI nomor 17 dapat dilihat 

pada Tabel 4.15.  

Tabel 4.15 Hasil Uji Kematangan Tujuan TI nomor 17 

Tujuan TI Proses TI 
Tingkat 

Kematangan 
17 Perlindungan 

terhadap 
pencapaian 
sasaran TI 

PO9 Menaksir dan mengelola 
risiko TI 3.30 

DS10 Mengelola data 3.80 

ME2 Mengawasi dan 
mengevaluasi kontrol 
internal 

3.60 

Hasil Rata-Rata 3.57 
 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata tujuan TI nomor 17, maka didapat nilai 

sebesar 3.57  yang berarti sebagai Defined Process. Selanjutnya diperoleh jaring laba-

laba sesuai dengan Tabel 4.15 yang dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.11 Jaring Laba-Laba Tujuan TI nomor 17 
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Berdasarkan pada Tabel 4.15 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 17 adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat penilaian risiko telah dilakukan oleh manajemen. 

2. Pengelolaan risiko dilakukan pada seluruh proyek TI dan telah dilakukan 

identifikasi untuk meminimalkan risiko. 

3. Manajemen mendukung sistem pengelolaan permasalahan. 

4. Informasi permasalahan dibagikan kepada seluruh staff secara formal. 

Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 17 yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Belum terdapat penilaian risiko baik menggunakan metode atau tanpa metode dan 

pelatihan risiko bagi seluruh staff. 

2. Belum terdapat pelatihan pengelolaan permasalahan. 

3. Belum terdapat standar pengelolaan permasalahan. 

Berdasarkan hasil penjelasan temuan-temuan maturity level tujuan TI 17 diatas, 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proyek TI terdapat proses identifikasi risiko 

guna meminimalkan risiko yang mungkin muncul saat pelaksanaan proyek TI. Risiko 

tersebut telah dikomunikasikan kepada staff agar jika dikemudian hari muncul 

permasalahan sesuai dengan identifikasi risiko maka staff dapat segera menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Tetapi ada beberapa hal yang dapat menghambat terkait 
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perlindungan terhadap pencapaian sasaran TI diantaranya dalam pengidentifikasian 

risiko belum menggunakan metode dan staff belum diberikan pelatihan terkait 

manajemen risiko serta belum adanya standar dalam pengelolaan permasalahan. Hal 

tersebut tentunya harus segera dilakukan pembenahan untuk memperbaiki tujuan TI 

17. 

k) Hasil Uji Kematangan Tujuan TI 18. 

Hasil perhitungan uji kematangan pada tujuan TI nomor 18 yaitu penentuan 

kejelasan mengenai risiko dari dampak bisnis terhadap sasaran dan sumber daya TI. 

Tujuan TI nomor 18 menghasilkan satu proses TI yang meliputi PO9. Hasil uji 

kematangan tujuan TI nomor 18 dapat dilihat pada Tabel 4.16.  

Tabel 4.16 Hasil Uji Kematangan Tujuan TI nomor 18. 

Tujuan TI Proses TI 
Tingkat 

Kematangan 
18 Penentuan 

kejelasan 
mengenai 
risiko dari 
dampak bisnis 
terhadap 
sasaran dan 
sumber daya 
TI 

PO9 Menaksir dan mengelola 
risiko TI 

3.3 

Hasil Rata-Rata 3.30 
 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata tujuan TI nomor 18, maka didapat nilai 

sebesar 3.30  yang berarti sebagai Defined Process. Selanjutnya diperoleh jaring laba-

laba sesuai dengan Tabel 4.16 yang dapat dilihat pada Gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 Jaring Laba-Laba Tujuan TI nomor 18 
 

Berdasarkan pada Tabel 4.16 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 18 adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat penilaian risiko telah dilakukan oleh manajemen. 

2. Pengelolaan risiko dilakukan pada seluruh proyek TI dan telah dilakukan 

identifikasi untuk meminimalkan risiko. 

Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 18 yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Belum terdapat penilaian risiko baik menggunakan metode atau tanpa metode dan 

pelatihan risiko bagi seluruh staff . 

Berdasarkan hasil penjelasan temuan-temuan maturity level tujuan TI 18 diatas, 

dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan proyek TI terdapat proses identifikasi 

risiko guna meminimalkan risiko yang mungkin muncul saat pelaksanaan proyek TI. 
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Tetapi ada hal yang dapat menghambat terkait penentuan kejelasan mengenai risiko 

dari dampak bisnis terhadap sasaran dan sumber daya TI, yaitu dalam 

pengidentifikasian risiko belum menggunakan metode dan staff belum diberikan 

pelatihan terkait manajemen risiko. Hal tersebut tentunya harus segera dilakukan 

pembenahan untuk memperbaiki tujuan TI 18. 

l) Hasil Uji Kematangan Tujuan TI 19. 

Hasil perhitungan uji kematangan pada tujuan TI nomor 19 yaitu jaminan bahwa 

informasi yang kritis dan rahasia disembunyikan dari pihak-pihak yang tidak 

berkepentingan. Tujuan TI nomor 19 menghasilkan empat proses TI yang meliputi 

PO6, DS5, DS11 dan DS12. Hasil uji kematangan tujuan TI nomor 19 dapat dilihat 

pada Tabel 4.17.  

Tabel 4.17 Hasil Uji Kematangan Tujuan TI nomor 19. 

Tujuan TI Proses TI 
Tingkat 

Kematangan 
19 jaminan bahwa 

informasi yang 
kritis dan 
rahasia 
disembunyikan 
dari pihak-
pihak yang 
tidak 
berkepentingan 

PO6 Mengkomunikasikan 
tujuan dan arahan 
manajemen. 

4.4 

DS5 Memastikan keamanan 
sistem. 3.2 

DS11 Mengelola lingkungan 
fisik. 3.7 

DS12 Memastikan layanan 
yang berkelanjutan. 3.4 

Hasil Rata-Rata 3.68 
 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata tujuan TI nomor 19, maka didapat nilai 

sebesar 3.68  yang berarti sebagai Defined Process. Selanjutnya diperoleh jaring laba-

laba sesuai dengan Tabel 4.17 yang dapat dilihat pada Gambar 4.13. 
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Gambar 4.13 Jaring Laba-Laba Tujuan TI nomor 19 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.17 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 19 adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan mengembangkan kerangka kerja TI yang meliputi kebijakan serta 

perencanaan TI. 

2. Kerangka kerja TI telah dikomunikasikan kepada seluruh staff. 

3. Manajemen mengembangkan kebijakan secara terstruktur dan diketahui oleh 

semua staff TI. 

4. Kebijakan dan perencanaan TI mampu menangani permasalahan yang terjadi. 

5. Manajemen telah mendukung dan menyadari pentingnya keamanan TI. 

6. Prosedur keamanan TI selaras dengan kebijakan keamanan TI. 

7. Tanggung jawab keamanan TI dilakukan secara berkala. 

8. Terdapat analisa risiko keamanan TI 

9. Pelatihan keamanan TI telah dikelola oleh bagian tertentu pada perusahaan. 
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10. Terdapat kebutuhan manajemen data pada sistem yang terintegrasi. 

11. Data dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang diberi tanggungjawab. 

12. Terdapat prosedur back-up, restore dan pembuangan data secara formal. 

13. Manajemen telah menganggarkan pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan 

lingkungan sistem. 

14. Terdapat pematasan hak akses perangkat keras sistem. 

Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 19 yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Manajemen TI belum mengembangkan pengendalian TI yang meliputi kerangka 

kerja perencanaan TI dan prosedur TI. 

2. Belum terdapat dokumentasi pengendalian TI yang meliputi kerangka kerja 

kebijakan TI, perencanaan TI dan prosedur TI. 

3. Belum adanya prosedur TI yang menyebabkan tidak dapat diketahui tingkat 

keberhasilan prosedur TI. 

4. Tidak adanya pelatihan mengenai pengendalian informasi. 

5. Prosedur keamanan TI telah didefinisikan dengan baik. Akan tetapi belum adanya 

dokumentasi secara terstruktur. 

6. Belum adanya rencana keamanan TI secara terstruktur. 

7. Belum dilakukannya pengujian serta pelatihan mengenai keamanan TI. 

8. Belum terdapat prosedur manajemen data TI. 

9. Tidak adanya pengawasan atas manajemen data. 

10. Belum terdapat metric serta pelatihan manajemen data. 
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11. Kurangnya kesadaran perusahaan mengenai kebutuhan pemeliharaan lingkungan 

sistem. 

12. Tidak terdapat prosedur untuk memantau penguna. 

13. Risiko TI belum diasuransikan perusahaan. 

Berdasarkan hasil penjelasan temuan-temuan maturity level tujuan TI 19 diatas, 

dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan prosedur keamanan TI serta pembuangan data 

telah diketahui oleh semua staff sehingga manajemen data dapat 

dipertanggungjawabkan. Tetapi ada beberapa hal yang dapat menghambat terkait 

informasi yang kritis dan rahasia yang disembunyikan dari pihak tidak berkepentingan 

diantaranya belum adanya prosedur atas manajemen data dan pemantauan pengguna, 

belum dilakukannya pengujian atas keamanan TI, belum adanya pemeliharaan 

terhadap lingkungan fisik. Hal tersebut tentunya harus segera dilakukan pembenahan 

untuk memperbaiki tujuan TI 19. 

m) Hasil Uji Kematangan Tujuan TI 21. 

Hasil perhitungan uji kematangan pada tujuan TI nomor 21 yaitu jaminan bahwa 

layanan dan infrastruktur TI dapat sepatutnya mengatasi dan memulihkan kegagalan 

karena error, serangan yang disengaja maupun bencana alam. Tujuan TI nomor 21 

menghasilkan tujuh proses TI yang meliputi PO6, AI7, DS4, DS5, DS12, DS13 dan 

ME2. Hasil uji kematangan tujuan TI nomor 21 dapat dilihat pada Tabel 4.18.  
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Tabel 4.18 Hasil Uji Kematangan Tujuan TI nomor 21. 

Tujuan TI Proses TI 
Tingkat 

Kematangan 
21 jaminan 

bahwa 
layanan dan 
infrastruktur 
TI dapat 
sepatutnya 
mengatasi dan 
memulihkan 
kegagalan 
karena error, 
serangan yang 
disengaja 
maupun 
bencana alam 

PO6 Mengkomunikasikan 
tujuan dan arahan 
manajemen. 

4.4 

AI7 Instalasi dan akreditasi 
solusi beserta 
perubahannya 

4.1 

DS4 Memastikan layanan yang 
berkelanjutan 4.2 

DS5 Memastikan keamanan 
sistem. 3.2 

DS12 Memastikan layanan yang 
berkelanjutan. 3.4 

DS13 Mengelola operasi 4.2 

ME2 Mengawasi dan 
mengevaluasi kontrol 
internal 

3.6 

Hasil Rata-Rata 3.87 
 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata tujuan TI nomor 21, maka didapat nilai 

sebesar 3.87  yang berarti sebagai Defined Process. selanjutnya diperoleh jaring laba-

laba sesuai dengan Tabel 4.18 yang dapat dilihat pada Gambar 4.14. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Jaring Laba-Laba Tujuan TI nomor 21 
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Berdasarkan pada Tabel 4.18 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 21 adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan mengembangkan kerangka kerja TI yang meliputi kebijakan serta 

perencanaan TI. 

2. Kerangka kerja TI telah dikomunikasikan kepada seluruh staff. 

3. Manajemen mengembangkan kebijakan secra terstruktur dan diketahui oeh semua 

staff TI. 

4. Kebijakan dan perencanaan TI mampu menangani permasalahan yang terjadi. 

5. Manajemen telah menyadari pentingnya keamanan TI. 

6. Terdapat intalasi TI yang terintegrasi. 

7. Penerapan sistem baru tidak memepengaruhi sistem lama. 

8. Terdapat perencanaan keberlangsungan pelayanan. 

9. Terdapat definisi tugas dan tangungjawab perencanaan keberlangsungan 

pelayanan. 

10. Terdapat definisi tugas dan tangungjawab uji coba keberlangsungan pelayanan. 

11. Standar pelayanan diikuti semua staff. 

12. Manajemen melakukan komunikasi guna memastikan keberlangsungan layanan. 

13. Prosedur keamanan TI selaras dengan kebijakan keamanan TI. 

14. Tanggung jawab keamanan TI dilakukan secara berkala. 

15. Terdapat analisa risiko keamanan TI. 

16. Pelatihan keamanan TI telah dikelola oleh bagian tertentu pada perusahaan. 
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17. Manajemen telah menganggarkan pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan 

lingkungan sistem. 

18. Terdapat pembatasan hak akses perangkat kerja sistem. 

Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 21 yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Manajemen TI belum mengembangkan pengendalian TI yang meliputi kerangka 

kerja perencanaan TI dan prosedur TI. 

2. Belum terdapat dokumentasi pengendalian TI yang meliputi kerangka kerja 

kebijakan TI, perencanaan TI dan prosedur TI. 

3. Belum adanya prosedur TI yang menyebabkan tidak dapat diketahui tingkat 

keberhasilan prosedur TI. 

4. Tidak adanya pelatihan mengenai pengendalian informasi. 

5. Perusahaan telah menerapkan metodologi dengan baik, akan tetapi masih terdapat 

kekurangan. 

6. Perusahaan telah mengintegrasikan hasil akreditasi kedalam sistem yang ada, akan 

tetapi masih terdapat akreditasi yang belum dipenuhi secara keseluruhan. 

7. Tidak adanya pelatihan bagi staff untuk menangani permaslahan pada sistem jika 

suatu saat terjadi permaslahan atau bencana.  

8. Prosedur keamanan TI telah didefinisikan dengan baik. Akan tetapi belum adanya 

dokumentasi secara terstruktur. 

9. Belum adanya rencana keamanan TI secara terstruktur. 

10. Belum dilakukannya pengujian serta pelatihan mengenai keamanan TI. 
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11. Kurangnya kesadaran perusahaan mengenai kebutuhan pemeliharaan lingkungan 

sistem. 

12. Tidak terdapat prosedur untuk memantau pengguna. 

13. Risiko TI belum diasuransikan perusahaan. 

Berdasarkan hasil penjelasan temuan-temuan maturity level tujuan TI 21 diatas, 

dapat disimpulkan bahwa kebijakan, prosedur, perencanaan dan standar pelayanan TI 

telah dikomunikasikan kepada semua staff sehingga dapat meminimalkan faktor 

human error dalam keberlangsungan layanan TI. Manajemen juga melakukan analisa 

terhadap risiko keamanan TI agar keberlangsungan layanan TI untuk meminimalkan 

serangan dari luar. Tetapi ada beberapa hal yang dapat menghambat terkait 

meminimalkan jaminan layanan dan keberlangsungan TI dalam mengatasi kerusakan 

diantaranya belum adanya pemeliharaan lingkungan fisik, belum adanya akreditasi 

terhadap sistem, dan belum adanya asuransi terhadap TI. Hal tersebut tentunya harus 

segera dilakukan pembenahan untuk memperbaiki tujuan TI 21. 

n) Hasil Uji Kematangan Tujuan TI 22. 

Hasil perhitungan uji kematangan pada tujuan TI nomor 22 yaitu Kepastian akan 

minimnya dampak bisnis dalam kejadian gangguan layanan atau perubahan TI. Tujuan 

TI nomor 22 menghasilkan tiga proses TI yang meliputi PO6, AI6 dan DS4. Hasil uji 

kematangan tujuan TI nomor 22 dapat dilihat pada Tabel 4.19.  
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Tabel 4.19 Hasil Uji Kematangan Tujuan TI nomor 22. 

Tujuan TI Proses TI 
Tingkat 

Kematangan 
22 Kepastian 

akan 
minimnya 
dampak bisnis 
dalam 
kejadian 
gangguan 
layanan atau 
perubahan TI 

PO6 Mengkomunikasikan 
tujuan dan arahan 
manajemen. 

4.4 

AI6 Mengelola perubahan 4.1 

DS4 Memastikan layanan yang 
berkelanjutan 4.2 

DS12 Memastikan layanan yang 
berkelanjutan 3.4 

Hasil Rata-Rata 4.03 
 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata tujuan TI nomor 22, maka didapat nilai 

sebesar 4.03  yang berarti sebagai Managed and Measurable. Selanjutnya diperoleh 

jaring laba-laba sesuai dengan Tabel 4.19 yang dapat dilihat pada Gambar 4.15. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Jaring Laba-Laba Tujuan TI nomor 22 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.19 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 22 adalah sebagai berikut: 
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1. Terdapat sumber daya TI guna memastikan keselarasan lingkungan TI dengan 

perubahan yang terjadi. 

2. Terdapat pengendalian informasi yang cepat tanggap dan berkualitas. 

3. Manajemen telah menerapkan proses perubahan dengan baik, efisisen dan efektif. 

4. Proses perubahan manajemen terus disetujui dan diperbaharui. 

5. Perencanaan perubahan dapat menangani permasalahan yang muncul. 

6. Terdapat proses yang konsisten untuk memantau kualitas perubahan sistem. 

7. Terdapat tanggung jawab untuk memastikan pemeliharaan keberlangsungan 

layanan. 

8. Data yang terstuktur tentang keberlangsungan layanan dikumpulkan, dianalisa, 

dilaporkan lalu dilaksanakan tepat waktu. 

9. Terdapat praktik pelayanan yang baik secara konsisten dan saling mempengaruhi 

satu sama lain. 

10. Sistem pelayanan yang telah tidak digunakan lagi selalu diinformasikan. 

Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 22 yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Belum terdapat penerapan internal good practice dalam mengembangkan dan 

mengkomunikasikan prosedur TI. 

2. Terdapat prosedur untuk memastikan bahwa kualitas perubahan telah tercapai TI. 

Akan tetapi masih kurang dari tujuan prosedur tersebut. 

3. Belum terdapat dokumentasi perubahan manajemen yang sah dan dokumentasi 

perubahan konfigurasi. 
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4. Belum terdapat pelatihan perubahan TI. 

5. Belum terdapat pelatihan keberlangsungan layanan. 

6. Belum terdapat pengukuran matrik untuk menilai keberlangsungan layanan yang 

dilakukan secara berkala. 

Berdasarkan hasil penjelasan temuan-temuan maturity level tujuan TI 22 diatas, 

dapat disimpulkan bahwa manajemen telah menerapkan dan memantau proses 

perubahan sistem dengan cara data tentang keberlangsungan layanan dikumpulkan, 

dianalisa, dan dilaporkan kepada pihak manajemen.  Tetapi ada beberapa hal yang 

dapat menghambat terkait meminimalkan dampak perubahan TI diantaranya belum 

diterapkannya internal good practice dalam mengembangkan dan 

mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur TI sehingga manajemen belum bisa 

memastikan kualitas perubahan TI akan tercapai sesuai dengan harapan. Pelatihan 

perubahan dan keberlangsungan layanan TI belum diberikan kepada staff. Hal tersebut 

tentunya harus segera dilakukan pembenahan untuk memperbaiki tujuan TI 22. 

o) Hasil Uji Kematangan Tujuan TI 23. 

Hasil perhitungan uji kematangan pada tujuan TI nomor 23 yaitu jaminan bahwa 

layanan TI yang tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan yang sesuai dengan arahan 

direksi. Tujuan TI nomor 23 menghasilkan empat proses TI yang meliputi DS3, DS4, 

DS8, dan DS13. Hasil uji kematangan tujuan TI nomor 23 dapat dilihat pada Tabel 

4.20. 
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Tabel 4.20 Hasil Uji Kematangan Tujuan TI nomor 23 

Tujuan TI Proses TI 
Tingkat 

Kematangan 
16 Pengurangan 

terhadap 
ketidaklengka
pan dan 
pengolahan 
kembali dari 
solusi dan 
penyampaian 
layanan 

DS3 Mengelola kinerja dan 
kapasitas 

3.50 

DS4 Memastikan layanan yang 
berkelanjutan 4.20 

DS8 Mengelola service desk 
dan insiden 

2.40 

DS13 Mengelola operasi 
4.20 

Hasil Rata-Rata 3.58 
 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata tujuan TI nomor 23, maka didapat nilai 

sebesar 3.58  yang berarti sebagai Defined Process. Selanjutnya diperoleh jaring laba-

laba sesuai dengan Tabel 4.20 yang dapat dilihat pada Gambar 4.16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.16 Jaring Laba-Laba Tujuan TI nomor 23 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.20 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 23 adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat pendefinisian persyaratan tingkat pelayanan. 
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2. Terdapat laporan mengenai statistik kinerja TI. 

3. Pengguna merasa nyaman terhadap kemampuan pelayanan personil TI. 

4. Terdapat kepastian akuntabiltas dari manajemen terhadap keberlangsungan 

pelayanan. 

5. Terdapat definisi serta pelaporan keberlangsungan pelayanan. 

6. Standar menangani permasalahan atau bencana diikuti oleh semua staff. 

7. Terdapat definisi tugas terhadap perencanaan keberlangsungan pelayanan. 

8. Terdapat pihak yang bertanggung jawab mengenai pelatihan pengelolaan insiden. 

9. Adanya pengembangan terhadap petunjuk user. 

10. Prosedur operasional dikomunkasikan kepada seluruh staff 

11. Laporan operasional dikomunikasikan kepada pihak yang terkait. 

12. Terdapat perjanjian formal antara manajemen dan pemasok. 

Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 23 yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Pendefinisian kebutuhan kinerja dan kapasitas TI masih kurang dari harapan. 

2. Belum terdapat matrik yang digunakan untuk mengukur kinerja operasional TI. 

3. Belum terdapat pelatihan bagi staff untuk mengikuti pelatihan penanganan 

bencana atau permasalahan. 

4. Belum terdapat dokumentasi prosedur pengelolaan insisden. 

5. Belum terdapat laporan pengelolaan insiden. 
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6. Terdapat laporan mengenai operasional TI, akan tetapi belum dilakukan secara 

terstruktur. 

7. Belum terdapat kebijakan untuk mengurangi ketidaktepatan pelaksanaan 

operasional TI. 

Berdasarkan hasil penjelasan temuan-temuan maturity level tujuan TI 23 diatas, 

dapat disimpulkan bahwa pengguna merasa puas akan pelayanan TI karena pelayanan 

TI terus dipantau berdasarkan statistik kinerja TI dan prosedur operasional yang telah 

dikomunikasikan kepada seluruh staff untuk memastikan keberlangsungan TI.  Tetapi 

ada beberapa hal yang dapat menghambat terkait keberlangsungan TI diantaranya 

belum adanya matrik dan kebijakan untuk mengukur kinerja operasional TI dan belum 

adanya prosedur dan pelatihan kepada staff terhadap penanganan dan pengelolaan 

insiden. Hal tersebut tentunya harus segera dilakukan pembenahan untuk memperbaiki 

tujuan TI 23. 

p) Hasil Uji Kematangan Tujuan TI 24. 

Hasil perhitungan uji kematangan pada tujuan TI nomor 24 yaitu peningkatan 

terhadap efisiensi biaya TI dan kontribusinya terhadap keuntungan bisnis. Tujuan TI 

nomor 24 menghasilkan tiga proses TI yang meliputi PO5, AI5 dan DS6. Hasil uji 

kematangan tujuan TI nomor 22 dapat dilihat pada Tabel 4.21.  

Tabel 4.21 Hasil Uji Kematangan Tujuan TI nomor 24. 

Tujuan TI Proses TI 
Tingkat 

Kematangan 
24 Peningkatan 

terhadap 
efisiensi biaya 
TI dan 

PO5 Mengelola investasi sistem 
informasi 

2.70 

AI5 Memenuhi sumber daya 
sistem informasi 

4.40 
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Tujuan TI Proses TI 
Tingkat 

Kematangan 
kontribusinya 
terhadap 
keuntungan 
bisnis 

DS6 Mengidentifikasi dan 
Mengalokasikan biaya 

2.90 

Hasil Rata-Rata 3.33 
 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata tujuan TI nomor 24, maka didapat nilai 

sebesar 3.33  yang berarti sebagai Defined Process. Selanjutnya diperoleh jaring laba-

laba sesuai dengan Tabel 4.21 yang dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Jaring Laba-Laba Tujuan TI nomor 24 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.21 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 24 adalah sebagai berikut: 

1. Kebijakan TI diprioritaskan berdasarkan prioritas bisnis dan didefinisikan 

berdasarkan keuntungan teknologi. 

2. Terdapat dokumentasi kebijakan berdasarkan prioritas bisnis dan keuntungan 

teknologi. 

Lanjutan. Tabel 4.21 Hasil Uji Kematangan Tujuan TI nomor 24 
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3. Kebijakan telah dikomunikasikan sesuai dengan prioritas bisnis teknologi. 

4. Investasi TI sesuai dengan prioritas bisnis dan keuntungan teknologi. 

5. Manajemen menyelaraskan anggaran dengan rencana TI. 

6. Manajemen TI telah mendokumentasikan dan mengkomunikasikan anggaran TI. 

7. Terdapat standar untuk akuisisi TI. 

8. Manajemen TI mengkomunikasikan pentingnya akuisisi sumber daya TI dan 

pengelolaan kontrak TI kepada seluruh staff TI. 

9. Terdapat identifikasi biaya layanan TI. 

10. Perushaan menyadari pentingnya biaya layanan TI. 

11. Perusahaan telah menyediakan informasi biaya TI. 

Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT tujuan TI nomor 24 yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Perusahaan telah melakukan penyusunan kebijakan yang dikomunikasikan sesuai 

dengan keuntungan perusahaan, akan tetapi kebijakan tersebut masih belum sesuai 

dengan harapan manajemen tentang keuntungan perusahaan. 

2. Dokumentasi investasi TI telah dilakukan sesuai dengan prioritas bisnis dan 

keuntungan teknologi, akan tetapi dokumentasi tersebut belum dapat memberikan 

informasi yang berguna bagi manajemen. 

3. Manajemen belum mendefinisikan anggaran TI sesuai dengan prioritas bisnis dan 

keuntungan teknologi. 

4. Belum terdapat definisi model dan dokumentasi biaya layanan TI. 
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Berdasarkan hasil penjelasan temuan-temuan maturity level tujuan TI 24 diatas, 

dapat disimpulkan bahwa Manajemen telah mendokumentasikan dan 

mengkomunikasikan kebijakan TI berdasarkan prioritas bisnis dan keuntungan 

teknologi sehingga di dalam perencanaan investasi TI dan anggaran TI untuk 

melakukan akuisisi TI telah memiliki informasi biaya layanan TI. Tetapi ada beberapa 

hal yang dapat menghambat terkait biaya layanan TI diantaranya dalam proses 

pendefinisian anggaran TI belum sesuai dengan prioritas bisnis dan keuntungan 

teknologi dan model dari dokumentasi biaya layanan TI yang belum bisa memberikan 

informasi yang berguna bagi manajemen. Hal tersebut tentunya harus segera dilakukan 

pembenahan untuk memperbaiki tujuan TI 24. 

B. Perhitungan Uji Kematangan Masing-Masing Tujuan Bisnis 

a) Hasil Uji Kematangan Tujuan Bisnis 1. 

Berdasarkan perhitungan tujuan TI pada proses sebelumnya, maka didapat 

perhitungan maturity level pada tujuan bisnis nomor 1. Tujuan bisnis nomor 1 terdiri 

dari satu tujuan TI, yaitu tujuan TI nomor 24. Hasil perhitungan maturity level tujuan 

bisnis nomor 1 memperoleh nilai rata-rata 3.33 yaitu Defined Process. Defined Process 

berarti prosedur kerja telah distandarisasi dan didokumentasikan serta 

dikomunikasikan melalui pelatihan. Telah diinstruksikan pula, bahwa prosedur wajib 

dipatuhi, akan tetapi tidak mungkin penyimpangan yang terjadi dapat terdeteksi secara 

keseluruhan. Prosedur itu sendiri tidak terlalu berkualitas, hanya sekedar formalitas 

dari kegiatan sehari-hari. Hasil perhitungan nilai rata-rata tujuan bisnis nomor 1 dapat 

dilihat pada Tabel 4.21. Dengan mengacu pada Tabel 4.22 dihasilkan jaring laba-laba 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.16. 
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Tabel 4.22 Hasil Uji Kematangan Tujuan Bisnis 1. 

Tujuan Bisnis Tujuan TI 
Tingkat 

Kematangan 
1 Penyediaan 

pengembalian 
investasi yang 
baik dari 
bisnis yang 
dibangkitkan 
TI 

24 Peningkatan terhadap 
efisiensi baiaya TI dan 
kontribusinya terhadap 
keuntungan bisnis 3.33 

Hasil Rata-Rata 3.33 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Jaring Laba-Laba Tujuan Bisnis nomor 1 

Berdasarkan pada Tabel 4.22 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT tujuan bisnis nomor 1 adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen telah mendokumentasikan dan mengkomunikasikan kebijakan TI 

berdasarkan prioritas bisnis dan keuntungan teknologi sehingga di dalam 

perencanaan investasi TI dan anggaran TI untuk melakukan akuisisi TI telah 

memiliki informasi biaya layanan TI. 
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Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT tujuan bisnis nomor 1 yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Dalam proses pendefinisian anggaran TI belum sesuai dengan prioritas bisnis dan 

keuntungan teknologi. 

2. Model dari dokumentasi biaya layanan TI yang belum bisa memberikan informasi 

yang berguna bagi manajemen. 

b) Hasil Uji Kematangan Tujuan Bisnis 2. 

Berdasarkan perhitungan tujuan TI pada proses sebelumnya, maka didapat 

perhitungan maturity level pada tujuan bisnis nomor 2. Tujuan bisnis nomor 2 terdiri 

dari tujuh tujuan TI, yaitu tujuan TI nomor 2, 14, 17, 18, 19, 21, 22. Hasil perhitungan 

maturity level tujuan bisnis nomor 2 memperoleh nilai rata-rata 3.70 yaitu Defined 

Process. Defined Process berarti prosedur kerja telah distandarisasi dan 

didokumentasikan serta dikomunikasikan melalui pelatihan. Telah diinstruksikan pula, 

bahwa prosedur wajib dipatuhi, akan tetapi tidak mungkin penyimpangan yang terjadi 

dapat terdeteksi secara keseluruhan. Prosedur itu sendiri tidak terlalu berkualitas, hanya 

sekedar formalitas dari kegiatan sehari-hari. Hasil perhitungan nilai rata-rata tujuan 

bisnis nomor 1 dapat dilihat pada Tabel 4.23. Dengan mengacu pada Tabel 4.23 

dihasilkan jaring laba-laba yang dapat dilihat pada Gambar 4.19. 
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Tabel 4.23 Hasil Uji Kematangan Tujuan Bisnis 2. 

Tujuan Bisnis Tujuan TI 
Tingkat 

Kematangan 
2 Pengelolaan 

risiko bisnis 
yang terkait 
dengan TI 

2 Respon terhdap kebutuhan 
tata kelola yang sesuai 
dengan arahan direksi 

3.96 

14 Kemampuan memberikan 
penjelasan dan 
perlindungan terhadap 
asset-aset TI 

3.48 

17 Perlindungan terhadap 
pencapaian sasaran TI 

3.57 

18 Penentuan kejelasan 
mengenai risiko dan 
dampak bisnis terhadap 
sasaran dan sumber daya 
TI 

3.30 

19 Jaminan bahwa informasi 
yang kritis dan rahasia 
disembunyikan dari pihak 
yang tidak berkepentingan 

3.68 

21 Jaminan bahwa layanan 
dan infrastruktur TI dapat 
sepatutnya mengatasi dan 
memulihkan kegagalan 
karena error, serangan 
yang disengaja maupun 
bencana alam  

3.87 

22 Kepastian akan minimnya 
dampak bisnis dalam 
kejadian gangguan layanan 
atau perubahan TI. 

4.03 

Hasil Rata-Rata 3.70 
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Gambar 4.19 Jaring Laba-Laba Tujuan Bisnis nomor 2 

Berdasarkan pada Tabel 4.23 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT tujuan bisnis nomor 2 adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen sudah memahami kebutuhan IT yang mencakup pengembangan IT, 

kerjasama terkait IT, integrasi IT dan tata kelola IT untuk menunjang proses 

bisnisnya. 

2. Manajemen telah mampu dalam menaksir dan mengelola risiko TI, Memastikan 

keamanan system, memastikan layanan yang berkelanjutan serta melakukan 

pengawasan dan mengevaluasi kontrol internal. 

3. Pelaksanaan proyek TI terdapat proses identifikasi risiko guna meminimalkan 

risiko yang mungkin muncul saat pelaksanaan proyek TI. Risiko tersebut telah 

dikomunikasikan kepada staff agar jika dikemudian hari muncul permasalahan 

sesuai dengan identifikasi risiko maka staff dapat segera menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 
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4. Dalam pelaksanaan proyek TI terdapat proses identifikasi risiko guna 

meminimalkan risiko yang mungkin muncul saat pelaksanaan proyek TI. 

5. Kebijakan dan prosedur keamanan TI serta pembuangan data telah diketahui oleh 

semua staff sehingga manajemen data dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan, 

prosedur, perencanaan dan standar pelayanan TI telah dikomunikasikan kepada 

semua staff sehingga dapat meminimalkan faktor human error dalam 

keberlangsungan layanan TI.  

6. Manajemen juga melakukan analisa terhadap risiko keamanan TI agar 

keberlangsungan layanan TI untuk meminimalkan serangan dari luar. Manajemen 

telah menerapkan dan memantau proses perubahan sistem dengan cara data 

tentang keberlangsungan layanan dikumpulkan, dianalisa, dan dilaporkan kepada 

pihak manajemen. 

Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT tujuan bisnis nomor 2 yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Terdapat prosedur-prosedur yang kurang detil dalam pengembangan IT. 

2. Belum maksimalnya tanggungjawaban IT dari karyawan IT. 

3. Belum maksimalnya pendokumentasian tata kelola dan strategi IT. 

4. Belum adanya penilaian risiko baik menggunakan metode atau tanpa metode dan 

pelatihan risiko bagi seluruh staff. 

5. Belum adanya pengujian serta pelatihan keamanan TI. 

6. Belum terdapat prosedur untuk memantau pengguna. 

7. Belum adanya pelatihan pengendalian internal. 
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8. Pengidentifikasian risiko belum menggunakan metode dan staff belum diberikan 

pelatihan terkait manajemen risiko serta belum adanya standar dalam pengelolaan 

permasalahan. 

9. Pengidentifikasian risiko belum menggunakan metode dan staff belum diberikan 

pelatihan terkait manajemen risiko. 

10. Belum adanya prosedur atas manajemen data dan pemantauan pengguna. 

11. Belum dilakukannya pengujian atas keamanan TI. 

12. Belum adanya pemeliharaan terhadap lingkungan fisik. 

13. Belum adanya pemeliharaan lingkungan fisik. 

14. Belum adanya akreditasi terhadap sistem. 

15. Belum adanya asuransi terhadap TI. 

16. Belum menerapkan internal good practice dalam mengembangkan dan 

mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur TI sehingga manajemen belum bisa 

memastikan kualitas perubahan TI akan tercapai sesuai dengan harapan.  

17. Pelatihan perubahan dan keberlangsungan layanan TI belum diberikan kepada 

staff. 

c) Hasil Uji Kematangan Tujuan Bisnis 4. 

Berdasarkan perhitungan tujuan TI pada proses sebelumnya, maka didapat 

perhitungan maturity level pada tujuan bisnis nomor 4. Tujuan bisnis nomor 4 terdiri 

dari dua tujuan TI, yaitu tujuan TI nomor 3 dan 23 Hasil perhitungan maturity level 

tujuan bisnis nomor 4 memperoleh nilai rata-rata 3.67 yaitu Defined Process. Defined 

Process berarti prosedur kerja telah distandarisasi dan didokumentasikan serta 

dikomunikasikan melalui pelatihan. Telah diinstruksikan pula, bahwa prosedur wajib 
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dipatuhi, akan tetapi tidak mungkin penyimpangan yang terjadi dapat terdeteksi secara 

keseluruhan. Prosedur itu sendiri tidak terlalu berkualitas, hanya sekedar formalitas 

dari kegiatan sehari-hari. Hasil perhitungan nilai rata-rata tujuan bisnis nomor 4 dapat 

dilihat pada Tabel 4.24. Dengan mengacu pada Tabel 4.24 dihasilkan jaring laba-laba 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.20. 

Tabel 4.24 Hasil Uji Kematangan Tujuan Bisnis 4. 

Tujuan Bisnis Tujuan TI 
Tingkat 

Kematangan 
4 Peningkatan 

layanan dan 
orientasi 
terhadap 
pelanggan 

3 Respon terhdap kebutuhan 
tata kelola yang sesuai 
dengan arahan direksi 

3.75 

23 Kemampuan memberikan 
penjelasan dan 
perlindungan terhadap 
aset-aset TI 

3.58 

Hasil Rata-Rata 3.67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.20 Jaring Laba-Laba Tujuan Bisnis nomor 4 

Berdasarkan pada Tabel 4.24 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT tujuan bisnis nomor 4 adalah sebagai berikut: 
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1. Manajemen telah mampu memenuhi kepuasan pengguna. Hal ini dapat dilihat dari 

pencapaian manajemen dalam hal Manajemen mutu TI, melakukan pembandingan 

dengan kompetior secara berkala dan melakukan perencanaan pelatihan hingga 

implementasi pelatihan kepada user secara berkala 

2. Pengguna merasa puas akan pelayanan TI karena pelayanan TI terus dipantau 

berdasarkan statistik kinerja TI dan prosedur operasional yang telah 

dikomunikasikan kepada seluruh staff untuk memastikan keberlangsungan TI 

Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT tujuan bisnis nomor 4 yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Belum konsistennya survey kepada pengguna terkait layanan IT 

2. Belum ada pelaporan operasional IT secara resmi 

3. Belum lengkapnya meteri pelatihan 

4. Belum adanya matrik dan kebijakan untuk mengukur kinerja operasional TI 

5. Belum adanya prosedur dan pelatihan kepada staff terhadap penanganan dan 

pengelolaan insiden 

d) Hasil Uji Kematangan Tujuan Bisnis 6. 

Berdasarkan perhitungan tujuan TI pada proses sebelumnya, maka didapat 

perhitungan maturity level pada tujuan bisnis nomor 6. Tujuan bisnis nomor 6 terdiri 

dari empat tujuan TI, yaitu tujuan TI nomor 10, 16, 22 dan 23. Hasil perhitungan 

maturity level tujuan bisnis nomor 6 memperoleh nilai rata-rata 3.60 yaitu Defined 

Process. Defined Process berarti prosedur kerja telah distandarisasi dan 

didokumentasikan serta dikomunikasikan melalui pelatihan. Telah diinstruksikan pula, 
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bahwa prosedur wajib dipatuhi, akan tetapi tidak mungkin penyimpangan yang terjadi 

dapat terdeteksi secara keseluruhan. Prosedur itu sendiri tidak terlalu berkualitas, hanya 

sekedar formalitas dari kegiatan sehari-hari. Hasil perhitungan nilai rata-rata tujuan 

bisnis nomor 6 dapat dilihat pada Tabel 4.25. Dengan mengacu pada Tabel 4.25 

dihasilkan jaring laba-laba yang dapat dilihat pada Gambar 4.21. 

Tabel 4.25 Hasil Uji Kematangan Tujuan Bisnis 6. 

Tujuan Bisnis Tujuan TI 
Tingkat 

Kematangan 
6 Penentuan 

keterseduaan 
dan 
kelancaran 
layanan  

10 Jaminan akan kepuasan 
yang saling 
menguntungkan dengan 
pihak ketiga 

3.10 

16 Pengurangan terhadap 
ketidaklengkapan dan 
pengolahan kembali dari 
solusi dan penyampaian 
layanan 

3.70 

22 Kepastian akan minimnya 
dampak bisnis dalam 
kejadian gangguan layanan 
atau perubahan TI 

4.03 

23  3.58 
Hasil Rata-Rata 3.60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.21 Jaring Laba-Laba Tujuan Bisnis nomor 6 
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Berdasarkan pada Tabel 4.25 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT tujuan bisnis nomor 6 adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa Manajemen telah mampu dalam pengelolaan layanan dari pihak ketiga. 

Selain itu Manajemen telah mempertimbangkan analisa risiko penggunaan 

layanan pihak ketiga. 

2. Manajemen sudah  mengelola dan mengkomunikasikan terkait manajemen mutu 

untuk menjaga kualitas sistem. Untuk itu manajemen melakukan pembuatan buku 

manual TI, pengujian hasil proyek TI, mengelola perubahan TI, dan melakukan 

survey kepuasan terhadap system. 

3. Manajemen telah menerapkan dan memantau proses perubahan sistem dengan cara 

data tentang keberlangsungan layanan dikumpulkan, dianalisa, dan dilaporkan 

kepada pihak manajemen. 

4. Pengguna merasa puas akan pelayanan TI karena pelayanan TI terus dipantau 

berdasarkan statistik kinerja TI dan prosedur operasional yang telah 

dikomunikasikan kepada seluruh staff untuk memastikan keberlangsungan TI. 

Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT tujuan bisnis nomor 6 yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Belum adanya dokumentasi kebijakan dan standar layanan pihak ketiga.  

2. Sistem kontrak dengan pihak ketiga belum membahas mengenai kewajiban 

pelaporan oleh pihak ketiga. 
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3. Belum adanya pelatihan terkait menjamin kualitas sistem manajemen mutu. 

4. Belum terdapat metodologi dalan pengujian system. 

5. Belum menerapkan internal good practice dalam mengembangkan dan 

mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur TI sehingga manajemen belum bisa 

memastikan kualitas perubahan TI akan tercapai sesuai dengan harapan.  

6. Pelatihan perubahan dan keberlangsungan layanan TI belum diberikan kepada 

staff. 

7. Belum adanya matrik dan kebijakan untuk mengukur kinerja operasional TI. 

8. Belum adanya prosedur dan pelatihan kepada staff terhadap penanganan dan 

pengelolaan insiden. 

e) Hasil Uji Kematangan Tujuan Bisnis 8. 

Berdasarkan perhitungan tujuan TI pada proses sebelumnya, maka didapat 

perhitungan maturity level pada tujuan bisnis nomor 8. Tujuan bisnis nomor 8 terdiri 

dari empat tujuan TI, yaitu tujuan TI nomor 7, 8, 10 dan 24. Hasil perhitungan maturity 

level tujuan bisnis nomor 8 memperoleh nilai rata-rata 3.72 yaitu Defined Process. 

Defined Process berarti prosedur kerja telah distandarisasi dan didokumentasikan serta 

dikomunikasikan melalui pelatihan. Telah diinstruksikan pula, bahwa prosedur wajib 

dipatuhi, akan tetapi tidak mungkin penyimpangan yang terjadi dapat terdeteksi secara 

keseluruhan. Prosedur itu sendiri tidak terlalu berkualitas, hanya sekedar formalitas 

dari kegiatan sehari-hari. Hasil perhitungan nilai rata-rata tujuan bisnis nomor 8 dapat 

dilihat pada Tabel 4.26. Dengan mengacu pada Tabel 4.26 dihasilkan jaring laba-laba 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.22. 
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Tabel 4.26 Hasil Uji Kematangan Tujuan Bisnis 8. 

Tujuan Bisnis Tujuan TI 
Tingkat 

Kematangan 
8 Pencapaian 

optimasi biaya 
dari 
penyampaian 
layanan  

7 Perolehan dan 
pemeliharaan sistem 
aplikasi yang standar dan 
terintegrasi 

3.83 

8 Perolehan dan 
pemeliharaan infrastruktur 
TI yang standar dan 
terintegrasi 

4.6 

10 Jaminan akan kepuasan 
yang saling 
menguntungkan dengan 
pihak ketiga 

3.1 

24 Peningkatan terhdap 
efisisensi biaya TI dan 
kontribusinya terhadap 
keuntungan bisnis 

3.33 

Hasil Rata-Rata 3.72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.22 Jaring Laba-Laba Tujuan Bisnis nomor 8 

Berdasarkan pada Tabel 4.26 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT tujuan bisnis nomor 8 adalah sebagai berikut: 
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1. Manajemen telah mampu dalam pemeliharaan aplikasi yang akan terus dilakukan 

pengawasan terkait kebutuhan bisnis yang ada. Selain itu Manajemen telah bisa 

membuat infrastruktur TI beserta pengambangan infrastruktur TI yang ada dalam 

organisasi. 

2. Manajemen telah mampu dalam memperoleh dan memelihara infrastruktur 

teknologi dan memenuhi sumber daya sistem Informasi. 

3. Manajemen telah mampu dalam pengelolaan layanan dari pihak ketiga. Selain itu 

Manajemen telah mempertimbangkan analisa risiko penggunaan layanan pihak 

ketiga. 

4. Manajemen telah mendokumentasikan dan mengkomunikasikan kebijakan TI 

berdasarkan prioritas bisnis dan keuntungan teknologi sehingga di dalam 

perencanaan investasi TI dan anggaran TI untuk melakukan akuisisi TI telah 

memiliki informasi biaya layanan TI. 

Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT tujuan bisnis nomor 8 yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Belum jelasnya pemeliharaan infrastrukur yang ada.  

2. Belum adanya mitra dalam pengembangan infrastruktur TI.  

3. Belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada secara konsisten.  

4. Belum terdapat dokumentasi yang jelas mengenai pembangunan infrastruktur TI. 

5. Belum adanya dokumentasi kebijakan dan standar layanan pihak ketiga. 

6. Sistem kontrak dengan pihak ketiga belum membahas mengenai kewajiban 

pelaporan oleh pihak ketiga. 
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7. Pendefinisian anggaran TI belum sesuai dengan prioritas bisnis dan keuntungan 

teknologi.  

8. Model dari dokumentasi biaya layanan TI yang belum bisa memberikan informasi 

yang berguna bagi manajemen. 

f) Hasil Uji Kematangan Tujuan Bisnis 10. 

Berdasarkan perhitungan tujuan TI pada proses sebelumnya, maka didapat 

perhitungan maturity level pada tujuan bisnis nomor 10. Tujuan bisnis nomor 10 terdiri 

dari tiga tujuan TI, yaitu tujuan TI nomor 6, 7 dan 11. Hasil perhitungan maturity level 

tujuan bisnis nomor 10 memperoleh nilai rata-rata 3.92 yaitu Defined Process. Defined 

Process berarti prosedur kerja telah distandarisasi dan didokumentasikan serta 

dikomunikasikan melalui pelatihan. Telah diinstruksikan pula, bahwa prosedur wajib 

dipatuhi, akan tetapi tidak mungkin penyimpangan yang terjadi dapat terdeteksi secara 

keseluruhan. Prosedur itu sendiri tidak terlalu berkualitas, hanya sekedar formalitas 

dari kegiatan sehari-hari. Hasil perhitungan nilai rata-rata tujuan bisnis nomor 10 dapat 

dilihat pada Tabel 4.27. Dengan mengacu pada Tabel 4.27 dihasilkan jaring laba-laba 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.23. 

Tabel 4.27 Hasil Uji Kematangan Tujuan Bisnis 10. 

Tujuan Bisnis Tujuan TI 
Tingkat 

Kematangan 
10 Penigkatan 

dan 
pemeliharaan 
fungsionalitas 
proses bisnis  

6 Pendefinisian bagaimana 
kebutuhan fungsional 
bisnis dan kontrol 
diterjemahkan dalam 
solusi otomatis yang 
efektif dan efisisen 

3.96 

7 Perolehan dan 
pemeliharaan sistem 

3.83 
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Tujuan Bisnis Tujuan TI 
Tingkat 

Kematangan 
aplikasi yang standar dan 
terintegrasi 

11 Jaminan akan konsistensi 
terhadap integrasi aplikasi 
ke dalam proses bisnis 

3.97 

Hasil Rata-Rata 3.72 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.23 Jaring Laba-Laba Tujuan Bisnis nomor 10 

Berdasarkan pada Tabel 4.27 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT tujuan bisnis nomor 10 adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen telah mampu dalam mempertimbangkan terkait kebutuhan pengguna, 

kebutuhan IT hingga mempertimbangkan ekonomi dan dampak risiko yang ada. 

Selain itu Manajemen mampu melakukan pengawasan terhadap perubahan IT 

yang terjadi dengan megacu pada proses bisnis organisasi. 

2. Manajemen telah mampu dalam pemeliharaan aplikasi yang akan terus dilakukan 

pengawasan terkait kebutuhan bisnis yang ada. Selain itu Manajemen telah bisa 

membuat infrastruktur TI beserta pengambangan infrastruktur TI yang ada dalam 

organisasi. 

Lanjutan. Tabel 4.27 Hasil Uji Kematangan Tujuan Bisnis 10 
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3. Manajemen telah mampu dalam mendefinisikan arsitektur informasi dan instalasi 

dan akreditasi solusi beserta perubahannya. 

Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT tujuan bisnis nomor 10 yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Manajemen belum mendokumentasikan proyek IT yang ada secara konsisten.  

2. Belum jelasnya pemeliharaan infrastrukur yang ada. 

3. Belum adanya mitra dalam pengembangan infrastruktur TI. 

4. Belum adanya pelatihan arsitektur informasi secara formal. 

5. Akreditasi sistem belum dilakukan secara baik dan formal. 

C. Perhitungan Uji Kematangan Masing-Masing Perspektif 

a) Hasil Uji Kematangan Perspektif Keuangan. 

Perhitungan nilai maturity level  pada perspektif keuangan dilakukan berdasarkan 

nilai rata-rata pada masing-masing tujuan bisnis yang telah dilakukan pada tahap 

sebelumnya. Perhitungan perspektif keuangan meliputi tujuan bisnis nomor 1 dan 

nomor 2. Hasil perhitungan maturity level perspektif keuangan dapat dilihat pada Tabel 

4.28. Kemudian digambarkan dengan jarring laba-laba yang dapat dilihat pada Gambar 

4.24. 

Tabel 4.28 Hasil Uji Kematangan Perspektif Keuangan 
Perspektif 

Kinerja 
Tujuan Bisnis 

Tingkat 
Kematangan 

Penigkatan dan 
pemeliharaan 
fungsionalitas 
proses bisnis  

1 Penyediaan pengembalian 
investasi yang baik dari bisnis 
yang dibangkitkan TI 

3.33 

2 Pengelolaan risiko bisnis yang 
terkait dengan TI 

3.70 
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Perspektif 
Kinerja 

Tujuan Bisnis 
Tingkat 

Kematangan 
Hasil Rata-Rata 3.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Jaring Laba-Laba Perspektif Keuangan 

Berdasarkan pada Tabel 4.28 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT perspektif keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen telah mendokumentasikan dan mengkomunikasikan kebijakan TI 

berdasarkan prioritas bisnis dan keuntungan teknologi sehingga di dalam 

perencanaan investasi TI dan anggaran TI untuk melakukan akuisisi TI telah 

memiliki informasi biaya layanan TI. 

2. Manajemen sudah memahami kebutuhan IT yang mencakup pengembangan IT, 

kerjasama terkait IT, integrasi IT dan tata kelola IT untuk menunjang proses 

bisnisnya. 

Lanjutan. Tabel 4.28 Hasil Uji Kematangan Perspektif Keuangan 
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3. Manajemen telah mampu dalam menaksir dan mengelola risiko TI, memastikan 

keamanan system, memastikan layanan yang berkelanjutan serta melakukan 

pengawasan dan mengevaluasi kontrol internal. 

4. Pelaksanaan proyek TI terdapat proses identifikasi risiko guna meminimalkan 

risiko yang mungkin muncul saat pelaksanaan proyek TI. Risiko tersebut telah 

dikomunikasikan kepada staff agar jika dikemudian hari muncul permasalahan 

sesuai dengan identifikasi risiko maka staff dapat segera menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 

5. Dalam pelaksanaan proyek TI terdapat proses identifikasi risiko guna 

meminimalkan risiko yang mungkin muncul saat pelaksanaan proyek TI. 

6. Kebijakan dan prosedur keamanan TI serta pembuangan data telah diketahui oleh 

semua staff sehingga manajemen data dapat dipertanggungjawabkan. 

7. Kebijakan, prosedur, perencanaan dan standar pelayanan TI telah 

dikomunikasikan kepada semua staff sehingga dapat meminimalkan faktor human 

error dalam keberlangsungan layanan TI. Manajemen juga melakukan analisa 

terhadap risiko keamanan TI agar keberlangsungan layanan TI untuk 

meminimalkan serangan dari luar. 

8. Manajemen telah menerapkan dan memantau proses perubahan sistem dengan cara 

data tentang keberlangsungan layanan dikumpulkan, dianalisa, dan dilaporkan 

kepada pihak manajemen. 
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Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT perspektif keuangan yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Dalam proses pendefinisian anggaran TI belum sesuai dengan prioritas bisnis dan 

keuntungan teknologi. 

2. Model dari dokumentasi biaya layanan TI yang belum bisa memberikan 

informasi yang berguna bagi manajemen. 

3. Terdapat prosedur-prosedur yang kurang detil dalam pengembangan IT. 

4. Belum maksimalnya tanggungjawaban IT dari karyawan.  

5. Belum maksimalnya pendokumentasian tata kelola dan strategi IT. 

6. Belum adanya penilaian risiko baik menggunakan metode atau tanpa metode dan 

pelatihan risiko bagi seluruh staff. 

7. Belum adanya pengujian serta pelatihan keamanan TI. 

8. Belum terdapat prosedur untuk memantau pengguna. 

9. Belum adanya pelatihan pengendalian internal. 

10. Pengidentifikasian risiko belum menggunakan metode dan staff belum diberikan 

pelatihan terkait manajemen risiko serta belum adanya standar dalam pengelolaan 

permasalahan. 

11. Pengidentifikasian risiko belum menggunakan metode dan staff belum diberikan 

pelatihan terkait manajemen risiko. 

12. Belum adanya prosedur atas manajemen data dan pemantauan pengguna. 

13. Belum dilakukannya pengujian atas keamanan TI. 

14. Belum adanya pemeliharaan terhadap lingkungan fisik. 



118 
 

 

15. Belum adanya pemeliharaan lingkungan fisik. 

16. Belum adanya akreditasi terhadap sistem.  

17. Belum adanya asuransi terhadap TI. 

18. Belum menerapkan internal good practice dalam mengembangkan dan 

mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur TI sehingga manajemen belum bisa 

memastikan kualitas perubahan TI akan tercapai sesuai dengan harapan.  

19. Pelatihan perubahan dan keberlangsungan layanan TI belum diberikan kepada 

staff. 

b) Hasil Uji Kematangan Perspektif Pelanggan. 

Perhitungan nilai maturity level  pada perspektif pelanggan dilakukan berdasarkan 

nilai rata-rata pada masing-masing tujuan bisnis yang telah dilakukan pada tahap 

sebelumnya. Perhitungan perspektif pelanggan meliputi tujuan bisnis nomor 4, 6, 8 dan 

10. Hasil perhitungan maturity level perspektif pelanggan dapat dilihat pada Tabel 

4.29. Kemudian digambarkan dengan jarring laba-laba yang dapat dilihat pada Gambar 

4.25. 

Tabel 4.29 Hasil Uji Kematangan Perspektif Pelanggan 

Perspektif 
Kinerja 

Tujuan Bisnis 
Tingkat 

Kematangan 
Penigkatan dan 
pemeliharaan 
fungsionalitas 
proses bisnis  

4 Peningkatan layanan dan orientasi 
terhadap pelanggan 

3.67 

6 Penentuan ketersediaan dan 
kelancaran layanan 

3.6 

8 Pencapaian optimasi biaya dari 
penyampaian layanan 

3.72 

10 Peningkatan dan pemeliharaan 
fungsionlaitas proses bisnis 

3.92 

Hasil Rata-Rata 3.73 
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Gambar 4.25 Jaring Laba-Laba Perspektif Pelanggan 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.29 dapat disimpulkan Parahita Diagnostic Center telah 

melakukan kegiatan sistem informasi yang bernilai sempurna dan sesuai dengan 

pernyataan pada standar COBIT perspektif pelanggan adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen telah mampu memenuhi kepuasan pengguna. Hal ini dapat dilihat dari 

pencapaian manajemen dalam hal Manajemen mutu TI, melakukan pembandingan 

dengan kompetior secara berkala dan melakukan perencanaan pelatihan hingga 

implementasi pelatihan kepada user secara berkala. 

2. Pengguna merasa puas akan pelayanan TI karena pelayanan TI terus dipantau 

berdasarkan statistik kinerja TI dan prosedur operasional yang telah 

dikomunikasikan kepada seluruh staff untuk memastikan keberlangsungan TI. 

3. Bahwa Manajemen telah mampu dalam pengelolaan layanan dari pihak ketiga. 

Selain itu Manajemen telah mempertimbangkan analisa risiko penggunaan 

layanan pihak ketiga. 
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4. Manajemen sudah  mengelola dan mengkomunikasikan terkait manajemen mutu 

untuk menjaga kualitas sistem. Untuk itu manajemen melakukan pembuatan buku 

manual TI, pengujian hasil proyek TI, mengelola perubahan TI, dan melakukan 

survey kepuasan terhadap system. 

5. Manajemen telah menerapkan dan memantau proses perubahan sistem dengan cara 

data tentang keberlangsungan layanan dikumpulkan, dianalisa, dan dilaporkan 

kepada pihak manajemen. 

6. Pengguna merasa puas akan pelayanan TI karena pelayanan TI terus dipantau 

berdasarkan statistik kinerja TI dan prosedur operasional yang telah 

dikomunikasikan kepada seluruh staff untuk memastikan keberlangsungan TI. 

7. Manajemen telah mampu dalam pemeliharaan aplikasi yang akan terus dilakukan 

pengawasan terkait kebutuhan bisnis yang ada. Selain itu Manajemen telah bisa 

membuat infrastruktur TI beserta pengambangan infrastruktur TI yang ada dalam 

organisasi. 

8. Manajemen telah mampu dalam memperoleh dan memelihara infrastruktur 

teknologi dan memenuhi sumber daya sistem Informasi. 

9. Manajemen telah mampu dalam pengelolaan layanan dari pihak ketiga. Selain itu 

Manajemen telah mempertimbangkan analisa risiko penggunaan layanan pihak 

ketiga. 

10. Manajemen telah mendokumentasikan dan mengkomunikasikan kebijakan TI 

berdasarkan prioritas bisnis dan keuntungan teknologi sehingga di dalam 

perencanaan investasi TI dan anggaran TI untuk melakukan akuisisi TI telah 

memiliki informasi biaya layanan TI. 
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11. Manajemen telah mampu dalam mempertimbangkan terkait kebutuhan pengguna, 

kebutuhan IT hingga mempertimbangkan ekonomi dan dampak risiko yang ada. 

Selain itu Manajemen mampu melakukan pengawasan terhadap perubahan IT 

yang terjadi dengan mengacu pada proses bisnis organisasi. 

12. Manajemen telah mampu dalam pemeliharaan aplikasi yang akan terus dilakukan 

pengawasan terkait kebutuhan bisnis yang ada. Selain itu Manajemen telah bisa 

membuat infrastruktur TI beserta pengambangan infrastruktur TI yang ada dalam 

organisasi. 

13. Manajemen telah mampu dalam mendefinisikan arsitektur informasi dan instalasi 

dan akreditasi solusi beserta perubahannya. 

Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT perspektif pelanggan yang 

bernilai dibawah sempurna, yaitu: 

1. Belum konsistennya survey kepada pengguna terkait layanan IT. 

2. Belum ada pelaporan oprasional IT secara resmi. 

3. Belum lengkapnya meteri pelatihan. 

4. Belum adanya matrik dan kebijakan untuk mengukur kinerja operasional TI. 

5. Belum adanya prosedur dan pelatihan kepada staff terhadap penanganan dan 

pengelolaan insiden. 

6. Belum adanya dokumentasi kebijakan dan standar layanan pihak ketiga.  

7. Sistem kontrak dengan pihak ketiga belum membahas mengenai kewajiban 

pelaporan oleh pihak ketiga. 
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8. Belum adanya pelatihan terkait menjamin kualitas sistem manajemen mutu. 

9. Belum terdapat metodologi dalan pengujian system. 

10. Belum menerapkan internal good practice dalam mengembangkan dan 

mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur TI sehingga manajemen belum bisa 

memastikan kualitas perubahan TI akan tercapai sesuai dengan harapan.  

11. Pelatihan perubahan dan keberlangsungan layanan TI belum diberikan kepada 

staff. 

12. Belum adanya matrik dan kebijakan untuk mengukur kinerja operasional TI. 

13. Belum adanya prosedur dan pelatihan kepada staff terhadap penanganan dan 

pengelolaan insiden. 

14. Belum jelasnya pemeliharaan infrastrukur yang ada. 

15. Belum adanya mitra dalam pengembangan infrastruktur TI. 

16. Belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada secara konsisten. 

17. Belum terdapat dokumentasi yang jelas mengenai pembangunan infrastruktur TI. 

18. Belum adanya dokumentasi kebijakan dan standar layanan pihak ketiga. 

19. Sistem kontrak dengan pihak ketiga belum membahas mengenai kewajiban 

pelaporan oleh pihak ketiga. 

20. Pendefinisian anggaran TI belum sesuai dengan prioritas bisnis dan keuntungan 

teknologi.  

21. Model dari dokumentasi biaya layanan TI yang belum bisa memberikan 

informasi yang berguna bagi manajemen. 

22. Manajemen belum mendokumentasikan proyek IT yang ada secara konsisten.  

23. Belum jelasnya pemeliharaan infrastrukur yang ada.  
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24. Belum adanya mitra dalam pengembangan infrastruktur TI. 

25. Belum adanya pelatihan arsitektur informasi secara formal. 

26. Akreditasi sistem belum dilakukan secara baik dan formal.  

c) Perhitungan Akhir Perspektif Keuangan Dan Pelanggan 

Perhitungan akhir nilai audit sistem informasi pada Parahita Diagnostic Center 

dilakukan berdasarkan hasil akhir nilai rata-rata pada masing-masing perspektif. Hasil 

pelaksanaan audit sistem informasi pada perspektif keuangan memiliki nilai rata-rata 

sebesar 3.73, Sedangkan pada perspektif pelanggan adalah 3.52.  Hasil perhitungan nilai 

audit pada Parahita Diagnostic Center dapat dilihat pada Tabel 4.30. Kemudian 

digambarkan dengan jarring laba-laba yang dapat dilihat pada Gambar 4.26. 

Tabel 4.30 Perhitungan Akhir Nilai Audit 
Perspektif 

Kinerja 
Tujuan Bisnis 

Tingkat 
Kematangan 

Perspektif 
Keuangan  

1 Penyediaan pengembalian 
investasi yang baik dari bisnis 
yang dibangkitkan TI 3.52 

2 Pengelolaan risiko bisnis yang 
terkait dengan TI 

Perspektif 
Pelanggan  

4 Peningkatan layanan dan orientasi 
terhadap pelanggan 

3.73 

6 Penentuan ketersediaan dan 
kelancaran layanan 

8 Pencapaian optimasi biaya dari 
penyampaian layanan 

10 Peningkatan dan pemeliharaan 
fungsionlaitas proses bisnis 

Hasil Rata-Rata 3.63 
 

 

 

 



124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26 Jaring Laba-Laba Hasil Akhir Nilai Audit 

Berdasarkan hasil audit sistem informasi yang telah dilakukan pada perspektif 

keuangan dan perspektif pelanggan, perusahaan telah melakukan kegiatan TI yang 

sesuai dengan standar COBIT. Kegiatan TI yang telah dilakukan oleh perusahaan 

didapat berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan pada masing-masing proses bisnis. 

Kegiatan tersebut meliputi : 

1. Manajemen telah mendokumentasikan dan mengkomunikasikan kebijakan TI 

berdasarkan prioritas bisnis dan keuntungan teknologi sehingga di dalam 

perencanaan investasi TI dan anggaran TI untuk melakukan akuisisi TI telah 

memiliki informasi biaya layanan TI. 

2. Manajemen sudah memahami kebutuhan IT yang mencakup pengembangan IT, 

kerjasama terkait IT, integrasi IT dan tata kelola IT untuk menunjang proses 

bisnisnya. 
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3. Manajemen telah mampu dalam menaksir dan mengelola risiko TI, Memastikan 

keamanan system, memastikan layanan yang berkelanjutan serta melakukan 

pengawasan dan mengevaluasi kontrol internal. 

4. Pelaksanaan proyek TI terdapat proses identifikasi risiko guna meminimalkan 

risiko yang mungkin muncul saat pelaksanaan proyek TI. Risiko tersebut telah 

dikomunikasikan kepada staff agar jika dikemudian hari muncul permasalahan 

sesuai dengan identifikasi risiko maka staff dapat segera menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 

5. Dalam pelaksanaan proyek TI terdapat proses identifikasi risiko guna 

meminimalkan risiko yang mungkin muncul saat pelaksanaan proyek TI. 

6. Kebijakan dan prosedur keamanan TI serta pembuangan data telah diketahui oleh 

semua staff sehingga manajemen data dapat dipertanggungjawabkan. 

7. kebijakan, prosedur, perencanaan dan standar pelayanan TI telah dikomunikasikan 

kepada semua staff sehingga dapat meminimalkan faktor human error dalam 

keberlangsungan layanan TI. Manajemen juga melakukan analisa terhadap risiko 

keamanan TI agar keberlangsungan layanan TI untuk meminimalkan serangan dari 

luar. 

8. Manajemen telah menerapkan dan memantau proses perubahan sistem dengan cara 

data tentang keberlangsungan layanan dikumpulkan, dianalisa, dan dilaporkan 

kepada pihak manajemen. 

9. Manajemen telah mampu memenuhi kepuasan pengguna. Hal ini dapat dilihat dari 

pencapaian manajemen dalam hal Manajemen mutu TI, melakukan pembandingan 
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dengan kompetior secara berkala dan melakukan perencanaan pelatihan hingga 

implementasi pelatihan kepada user secara berkala. 

10. Pengguna merasa puas akan pelayanan TI karena pelayanan TI terus dipantau 

berdasarkan statistik kinerja TI dan prosedur operasional yang telah 

dikomunikasikan kepada seluruh staff untuk memastikan keberlangsungan TI. 

11. Bahwa Manajemen telah mampu dalam pengelolaan layanan dari pihak ketiga. 

Selain itu Manajemen telah mempertimbangkan analisa risiko penggunaan 

layanan pihak ketiga. 

12. Manajemen sudah  mengelola dan mengkomunikasikan terkait manajemen mutu 

untuk menjaga kualitas sistem. Untuk itu manajemen melakukan pembuatan buku 

manual TI, pengujian hasil proyek TI, mengelola perubahan TI, dan melakukan 

survey kepuasan terhadap system. 

13. Manajemen telah menerapkan dan memantau proses perubahan sistem dengan cara 

data tentang keberlangsungan layanan dikumpulkan, dianalisa, dan dilaporkan 

kepada pihak manajemen. 

14. Pengguna merasa puas akan pelayanan TI karena pelayanan TI terus dipantau 

berdasarkan statistik kinerja TI dan prosedur operasional yang telah 

dikomunikasikan kepada seluruh staff untuk memastikan keberlangsungan TI. 

15. Manajemen telah mampu dalam pemeliharaan aplikasi yang akan terus dilakukan 

pengawasan terkait kebutuhan bisnis yang ada. Selain itu Manajemen telah bisa 

membuat infrastruktur TI beserta pengambangan infrastruktur TI yang ada dalam 

organisasi. 
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16. Manajemen telah mampu dalam memperoleh dan memelihara infrastruktur 

teknologi dan memenuhi sumber daya sistem informasi. 

17. Manajemen telah mampu dalam pengelolaan layanan dari pihak ketiga. Selain itu 

Manajemen telah mempertimbangkan analisa risiko penggunaan layanan pihak 

ketiga. 

18. Manajemen telah mendokumentasikan dan mengkomunikasikan kebijakan TI 

berdasarkan prioritas bisnis dan keuntungan teknologi sehingga di dalam 

perencanaan investasi TI dan anggaran TI untuk melakukan akuisisi TI telah 

memiliki informasi biaya layanan TI. 

19. Manajemen telah mampu dalam mempertimbangkan terkait kebutuhan pengguna, 

kebutuhan IT hingga mempertimbangkan ekonomi dan dampak risiko yang ada. 

Selain itu Manajemen mampu melakukan pengawasan terhadap perubahan IT 

yang terjadi dengan megacu pada proses bisnis organisasi. 

20. Manajemen telah mampu dalam pemeliharaan aplikasi yang akan terus dilakukan 

pengawasan terkait kebutuhan bisnis yang ada. Selain itu Manajemen telah bisa 

membuat infrastruktur TI beserta pengambangan infrastruktur TI yang ada dalam 

organisasi. 

21. Manajemen telah mampu dalam mendefinisikan arsitektur informasi dan instalasi 

dan akreditasi solusi beserta perubahannya. 

Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT, yaitu: 
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1. Dalam proses pendefinisian anggaran TI belum sesuai dengan prioritas bisnis dan 

keuntungan teknologi. 

2. Model dari dokumentasi biaya layanan TI yang belum bisa memberikan 

informasi yang berguna bagi manajemen. 

3. Terdapat prosedur-prosedur yang kurang detil dalam pengembangan IT. 

4. Belum maksimalnya tanggungjawaban IT dari karyawan . 

5. Belum maksimalnya pendokumentasian tata kelola dan strategi IT. 

6. Belum adanya penilaian risiko baik menggunakan metode atau tanpa metode dan 

pelatihan risiko bagi seluruh staff. 

7. Belum adanya pengujian serta pelatihan keamanan TI. 

8. Belum terdapat prosedur untuk memantau pengguna. 

9. Belum adanya pelatihan pengendalian internal. 

10. Pengidentifikasian risiko belum menggunakan metode dan staff belum diberikan 

pelatihan terkait manajemen risiko serta belum adanya standar dalam pengelolaan 

permasalahan. 

11. Pengidentifikasian risiko belum menggunakan metode dan staff belum diberikan 

pelatihan terkait manajemen risiko. 

12. Belum adanya prosedur atas manajemen data dan pemantauan pengguna. 

13. Belum dilakukannya pengujian atas keamanan TI. 

14. Belum adanya pemeliharaan terhadap lingkungan fisik. 

15. Belum adanya pemeliharaan lingkungan fisik. 

16. Belum adanya akreditasi terhadap sistem. 

17. Belum adanya asuransi terhadap TI. 
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18. Belum menerapkan internal good practice dalam mengembangkan dan 

mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur TI sehingga manajemen belum bisa 

memastikan kualitas perubahan TI akan tercapai sesuai dengan harapan.  

19. Pelatihan perubahan dan keberlangsungan layanan TI belum diberikan kepada 

staff. 

20. Belum konsistennya survey kepada pengguna terkait layanan IT. 

21. Belum ada pelaporan oprasional IT secara resmi. 

22. Belum lengkapnya meteri pelatihan. 

23. Belum adanya matrik dan kebijakan untuk mengukur kinerja operasional TI. 

24. Belum adanya prosedur dan pelatihan kepada staff terhadap penanganan dan 

pengelolaan insiden. 

25. Belum adanya dokumentasi kebijakan dan standar layanan pihak ketiga. 

26. Sistem kontrak dengan pihak ketiga belum membahas mengenai kewajiban 

pelaporan oleh pihak ketiga. 

27. Belum adanya pelatihan terkait menjamin kualitas sistem manajemen mutu. 

28. Belum terdapat metodologi dalan pengujian system. 

29. Belum menerapkan internal good practice dalam mengembangkan dan 

mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur TI sehingga manajemen belum bisa 

memastikan kualitas perubahan TI akan tercapai sesuai dengan harapan.  

30. Pelatihan perubahan dan keberlangsungan layanan TI belum diberikan kepada 

staff. 

31. Belum adanya matrik dan kebijakan untuk mengukur kinerja operasional TI. 
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32. Belum adanya prosedur dan pelatihan kepada staff terhadap penanganan dan 

pengelolaan insiden. 

33. Belum jelasnya pemeliharaan infrastrukur yang ada.  

34. Belum adanya mitra dalam pengembangan infrastruktur TI. 

35. Belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada secara konsisten. 

36. Belum terdapat dokumentasi yang jelas mengenai pembangunan infrastruktur TI. 

37. Belum adanya dokumentasi kebijakan dan standar layanan pihak ketiga. 

38. Sistem kontrak dengan pihak ketiga belum membahas mengenai kewajiban 

pelaporan oleh pihak ketiga. 

39. Pendefinisian anggaran TI belum sesuai dengan prioritas bisnis dan keuntungan 

teknologi. 

40. Model dari dokumentasi biaya layanan TI yang belum bisa memberikan informasi 

yang berguna bagi manajemen. 

41. Manajemen belum mendokumentasikan proyek IT yang ada secara konsisten.  

42. Belum jelasnya pemeliharaan infrastrukur yang ada.  

43. Belum adanya mitra dalam pengembangan infrastruktur TI. 

44. Belum adanya pelatihan arsitektur informasi secara formal. 

45. Akreditasi sistem belum dilakukan secara baik dan formal. 

4.3.4 Penyusunan Rekomendasi 

 Penyusunan rekomendasi dilakukan berdasarkan hasil pembobotan dan temuan 

audit sistem informasi. Temuan dalam audit muncul setelah dilakukan pembandingan 

antara apa yang seharusnya dilakukan dengan proses yang sedang berlangsung pada 
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Parahita Diagnostic Center. Dari hasil temuan tersebut kemudian dilaksanakan 

rekomendasi yang berguna untuk perbaikan proses sistem informasi. Contoh hasil 

temuan dan rekomendasi dapat dilihat pada Tabel 4.31. Tabel 4.31 menunjukkan 

contoh temuan dan rekomendasi AI2. Hasil Temuan dan Rekomendasi untuk lebih 

lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6. 
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Tabel 4.31  Hasil Temuan dan Rekomendasi Proses TI AI2  
AI2 Level Kedewasaan 0 

Memperoleh dan memelihara software aplikasi 

No. Pernyataan Nilai Temuan Rekomendasi 

1 
Terdapat proses untuk 
merancang aplikasi. 

0.33 

Perusahaan dalam merancang 
aplikasi saat ini kebanyakan 
berdasarkan arahan dan kesepakatan 
antara bagian TI dengan 
direktur/manajer saja.  Saat ini 
manajemen belum menyususn 
rencana pambuatan aplikasi secara 
terstruktur. 

1. Manajemen mempelajari tata cara 
pembuatan aplikasi yang sesuai standar 
seperti waterfall.  

2. Manajemen mendokumentasikan setiap 
perencanaan yang dilakukan secara 
terstruktur. 

3. Manajemen melakukan evaluasi guna 
memperbaharui tata cara pembuatan 
aplikasi yang dimiliki saat ini secara 
konsisten. 

 

AI2 Level Kedewasaan 1 

Memperoleh dan memelihara software aplikasi 

No. Pernyataan Nilai Temuan Rekomendasi 

1 

Teradapat kesadaran 
akan perlunya proses 
untuk memperoleh 
aplikasi 

0.33 

Pada dasarnya manajemen menyadari 
perlunya proses sebelum membuat 
aplikasi. Akan tetapi karena tuntutan 
waktu dan kurangnya tenaga SDM TI 
maka perencanaan dilakukan 
seperlunya saja. 

Menambah SDM pada bagian TI. Hal ini 
dikarenakan jumlah SDM pada bagian TI 
tidak sebanding dengan jumlah proyek yang 
harus dikerjakan. 
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AI2 Level Kedewasaan 3 

Memperoleh dan memelihara software aplikasi 

No. Pernyataan Nilai Temuan Rekomendasi 

1 
Terdapat pendefinisian 
proses yang jelas untuk 
memperoleh aplikasi 

0.264 

Pada dasarnya manajemen telah 
mendefinisikan proses yang jelas 
meskipun hanya berdasarkan arahan 
direktur/manajer saja dan belum 
terdapat dokumentasi yang 
terstruktur 

1. Manajemen mendokumentasikan proses 
perencangan aplikasi secara tersruktur 
dengan menggunakan metode tertentu 
seperti waterfall. 

2. Manajemen memperbaharui 
perancangan tersebut secara konsisten. 

9 

Proses 
pendokumentasian 
diterapkan pada semua 
proyek aplikasi 

0 

Untuk saat ini manajemen belum 
memiliki dokumentasi secara 
tersruktur. 

Manajemen mendokumentasikan proses 
perencangan aplikasi secara tersruktur. Hal 
ini bertujuan untuk mengurangi risiko yang 
akan ditimbulkan. 

10 

Proses 
pendokumentasian 
aplikasi dilakukan 
secara konsisten 

0 

Untuk saat ini manajemen belum 
memiliki dokumentasi secara 
tersruktur. 

Manajemen memperbaharui dokumentasi 
perancangan aplikasi tersebut secara 
konsisten. 

11 

Proses 
pendokumentasian 
semua proyek 
dilakukan secara 
konsisten 

0 

Untuk saat ini manajemen belum 
memiliki dokumentasi secara 
tersruktur. 

Manajemen memperbaharui dokumentasi 
perancangan aplikasi tersebut secara 
konsisten. 

 

Lanjutan Tabel 4.31 Hasil Temuan dan Rekomendasi Proses TI AI2 
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AI2 Level Kedewasaan 4 

Memperoleh dan memelihara software aplikasi 

No. Pernyataan Nilai Temuan Rekomendasi 

1 

Terdapat metodologi 
formal untuk 
mendesign perangkat 
lunak 

0 

Untuk saat ini manajemen belum 
memiliki metodologi untuk 
mendesain perangkat lunak. 

1. Manajemen mempelajari serta 
menentukan metodologi untuk 
mendesain pernagkat lunak seperti 
waterfall. 

2. Manajemen melakukan evaluasi guna 
memperbaharui seta mengembangkan 
metodologi secara konsisten. 

2 

Terdapat metodologi 
formal untuk proses 
pengujian perangkat 
lunak 

0 

Untuk saat ini manajemen belum 
memiliki metodologi untuk proses 
pengujian perangkat lunak. 

1. Manajemen mempelajari serta 
menentukan metodologi yang tepat 
untuk melakukan pengujian perangkat 
lunak seperti blac box testing dan white 
box testing. 

2. Manajemen melakukan evaluasi guna 
memperbaharui seta mengembangkan 
metodologi secara konsisten. 

3 

Metodologi untuk 
mendesign perangkat 
lunak dipahami oleh 
semua staf TI 

0 

Untuk saat ini manajemen belum 
memiliki metodologi untuk 
mendesain perangkat lunak. 

Apabila manajemen telah memiliki 
metodologi maka manajemen harus 
mengkomunikasikan metodologi kepada 
seluruh staff TI secara konsisten. 

4 

Metodologi untuk 
proses pengujian 
perangkat lunak 
dipahami oleh semua 
staf TI 

0 

Untuk saat ini manajemen belum 
memiliki metodologi untuk 
pengujian perangkat lunak. 

Apabila manajemen telah memiliki 
metodologi maka manajemen harus 
mengkomunikasikan metodologi kepada 
seluruh staff TI secara konsisten. 

Lanjutan Tabel 4.31 Hasil Temuan dan Rekomendasi Proses TI AI2 
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AI2 Level Kedewasaan 4 

Memperoleh dan memelihara software aplikasi 

No. Pernyataan Nilai Temuan Rekomendasi 

5 

Terdapat jaminan 
bahwa semua tahap 
metodologi telah 
diikuti oleh semua staf 
TI 

0 

Untuk saat ini manajemen belum 
memiliki metodologi untuk 
mendesain perangkat lunak. 

Manajemen membuat prosedur untuk 
melakukan pengembangan aplikasi. Hal ini 
ditujukan agar seluruh staff TI yang terlibat 
dalam pembuatan aplikasi memiliki acuan 
yang valid mengenai tata cara 
pengemabangan aplikasi. 

 

AI2 Level Kedewasaan 5 

Memperoleh dan memelihara software aplikasi 

No. Pernyataan Nilai Temuan Rekomendasi 

4 

Metodologi 
pemeliharaan aplikasi 
bersifat tanggap yang 
tinggi dalam 
menanggapi 
perubahan kebutuhan 
bisnis organisasi 

0 

Untuk saat ini manajemen belum 
memiliki metodologi untuk 
memelihara perangkat lunak. 

Manajemen mempelajari serta menentukan 
metodologi untuk memelihara perangkat 
lunak seperti corrective maintenance, 
adaptive maintenance, perfective 
maintenance, preventive maintenance. 

5 

Metodologi 
pemeliharaan aplikasi 
bersifat memiliki 
fleksibilitas yang 
tinggi dalam 
menanggapi 

0 

Untuk saat ini manajemen belum 
memiliki metodologi untuk 
memelihara perangkat lunak. 

Manajemen memastikan pemilihan 
metodologi pemeliharaan dapat memiliki 
tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam 
menanggapi perubahan kebutuhan bisnis 
organisasi. 

Lanjutan Tabel 4.31 Hasil Temuan dan Rekomendasi Proses TI AI2 
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AI2 Level Kedewasaan 5 

Memperoleh dan memelihara software aplikasi 

No. Pernyataan Nilai Temuan Rekomendasi 
perubahan kebutuhan 
bisnis organisasi 

7 

Implementasi 
metodologi secara 
terus menerus 
diperbaiki 

0 

Untuk saat ini manajemen belum 
memiliki metodologi 

Manajemen melakukan evaluasi 
metodologi pengembangan aplikasi setiap 
bulan guna memperbaiki kinerja aplikasi 
yang dapat berdampak pada kemajuan 
proses bisnis organisasi. 

12 

Metodologi yang ada 
menghasilkan 
dokumentasi sesuai 
dengan yang telah 
ditetapkan 

0 

Untuk saat ini manajemen belum 
memiliki metodologi 

Manajemen memastikan pemilihan 
metodologi pemeliharaan dapat 
menghasilkan dokumentasi yang 
terstruktur. Hal ini ditujukan agar tidak 
terjadi penyimpangan dari metodologi yang 
telah ditetapkan. 

 

 

 

Lanjutan Tabel 4.31 Hasil Temuan dan Rekomendasi Proses TI AI2 
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4.4 Tahap Pelaporan Audit Sistem Informasi 

Tahap pelaporan audit sistem informasi merupakan tahap terakhir dalam 

melakukan audit. Adapun langkah langkah pelaporan audit sistem informasi adalah 

melakukan penyusunan laporan audit sistem informasi dan untuk selanjutnya 

melaporkan hasil audit sistem informasi kepada auditee. 

4.4.1 Tanggapan Auditee (Temuan dan Rekomendasi) 

 Auditor meminta auditee menanggapi hasil audit yang telah dilakukan 

berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi. Tanggapan yang dilakukan oleh auditee 

digunakan oleh auditor sebagai acuan dalam penyusunan laporan audit sistem 

informasi. 

4.4.2 Penyusunan Laporan Audit Sistem Informasi 

 Penyusunan laporan audit sistem informasi dilakukan berdasarkan daftar 

pernyataan, pertanyaan, temuan, pembobotan, rekomendasi dan tanggapan auditee. 

Auditor dalam melakukan penyusunan laporan audit harus bersikap objektif. 

4.4.3 Pelaporan hasil audit sistem informasi 

 Pelaporan audit sistem informasi dilakukan secara tertutup yang dilaporkan 

kepada pihak perusahaan. Pelaporan menjelaskan kepada pihak perusahaan mengenai 

kurangnya performa perusahaan pada bagian-bagian yang dilakukan audit sistem 

informasi.  Disamping itu dalam tahap ini pula akan dijelaskan rekomendasi yang perlu 

dilakukan guna meningkatkan performa perusahaan sesuai dengan standar COBIT 4.1.  
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4.5 Pembahasan Akhir Audit  

Audit sistem informasi Parahita Diagnostic Center dilakukan pada bulan Maret 

2016 sampai dengan bulan Mei 2016. Audit sistem informasi Parahita mengacu pada 

standar COBIT 4.1 yang ditinjau dari perspektif keuangan dan perspektif pelanggan. 

Ruang lingkup perspektif keuangan terdiri dari dua tujuan bisnis, delapan tujuan TI dan 

dua puluh proses TI. Sedangkan perspektif pelanggan terdiri dari empat tujuan bisnis, 

tiga belas tujuan TI dan dua puluh tiga proses TI. Berdasarkan hasil wawancara serta 

observasi yang dilakukan, maka didapat beberapa permasalahan yang dapat 

menghambat proses bisnis TI perusahaan. Permasalahan tersebut meliputi perbedaan 

hasil input dengan hasil output pada aplikasi serta tidak tersimpannya data-data 

transaksi secara utuh dalam database server pusat. 

Audit sistem Informasi yang telah dilakukan menghasilkan nilai akhir audit sistem 

informasi sebesar sebesar 3.63. Hasil perhitungan akhir nilai audit pada Parahita 

Diagnostic Center dapat dilihat pada Tabel 4.30. Kemudian digambarkan dengan 

jarring laba-laba yang dapat dilihat pada Gambar 4.26. Hal ini dapat diartikan sebagai 

Defined, yang berarti kegiatan sistem informasi yang dilakukan perusahaan telah 

memiliki prosedur kerja yang sesuai standar dan dikomunikasikan melalui kegiatan-

kegiatan yang formal. Disamping itu dihasilkan penilaian maturity level pada masing-

masing proses dengan nilai dibawah 3.00 yaitu DS8 dengan nilai 2.40, PO5 dengan 

nilai 2.70 dan DS6 dengan nilai 2.90. Berdasarkan penilaian maturity level pula 

dihasilkan nilai dengan rata-rata paling tinggi yaitu pada proses TI AI3 (Memperoleh 

dan memelihara infrastruktur teknologi) dengan nilai sebesar 4.80. Sedangkan 
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perhitungan nilai maturity level paling rendah adalah proses TI DS8 (Mengelola service 

desk dan insiden) dengan perolehan nilai sebesar 2.40.  

Tabel 4.32. Perhitungan Nilai Akhir Audit Parahita 
Perspektif 

Kinerja 
Tujuan Bisnis 

Tingkat 
Kematangan 

Perspektif 
Keuangan  

1 Penyediaan pengembalian 
investasi yang baik dari bisnis 
yang dibangkitkan TI 3.52 

2 Pengelolaan risiko bisnis yang 
terkait dengan TI 

Perspektif 
Pelanggan  

4 Peningkatan layanan dan orientasi 
terhadap pelanggan 

3.73 

6 Penentuan ketersediaan dan 
kelancaran layanan 

8 Pencapaian optimasi biaya dari 
penyampaian layanan 

10 Peningkatan dan pemeliharaan 
fungsionlitas proses bisnis 

Hasil Rata-Rata 3.63 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Jaring Laba-Laba  Nilai Akhir Audit Parahita 

Berdasarkan hasil audit sistem informasi yang telah dilakukan pada perspektif 

keuangan dan perspektif pelanggan, perusahaan telah melakukan kegiatan TI yang 
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sesuai dengan standar COBIT. Kegiatan TI yang telah dilakukan oleh perusahaan 

meliputi : 

1. Manajemen TI telah meyadari pentingnya investasi TI. dengan dilakukannya 

penyusunan tanggung jawab pengelolaan anggaran TI secara konsisten untuk 

mengadakan infrastruktur TI.  

2. Manajemen TI telah melakukan analisa kebutuhan investasi TI yang telah 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait pada perusahaan.  

3. Penentuan biaya TI mengacu pada standar keuangan yang telah terdokumentasi. 

4. Parahita Diagnostic Center telah memanfaatkan TI yang terpusat dan terintegrasi 

pada setiap proses bisnisnya, yang bernama Parahita Information System (PARIS).  

Disamping itu terdapat pula beberapa temuan yang belum dilaksanakan atau belum 

maksimal sesuai dengan pernyataan pada standar COBIT, yaitu: 

1. Dalam mengembangkan sistem informasi Parahita Diagnostic Center tidak 

berdasakan pada standar tertentu, saat ini hanya berdasarkan pada kebutuhan dan 

tujuan bisnis perusahaan saja. 

2. Kurangnya SDM pada bagian TI yang mengakibatkan tidak optimalnya tugas dan 

tanggungjawab bagian TI. 

3. Keamanan sistem yang dimiliki masih sangat kurang. Saat ini hanya berupa 

autentikasi yang saja. Tanpa adanya kemanan jaringan yang diperbaharui. 

Rekomendasi yang diberikan kepada Parahita Diagnostic Center untuk mengatasi 

permasalahan yang ada adalah sebagai sebagai berikut: 

1. Perusahaan dalam mengembangkan sistem informasi menggunakan standar 

COBIT. Standar COBIT digunakan sebagai acuan bagi perusahaan untuk 
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mengembangkan sistem. Hal ini dikarenakan standar COBIT telah mencakup 

proses bisnis secara keseluruhan. Dengan menggunakan standar COBIT 

diharapkan tidak ada proses yang terlewat. 

2. Manajemen melakukan analisa kebutuhan SDM pada bagian TI. Analisa dilakukan 

dengan mempertimbangkan tujuan dan arahan bisnis perusahaan. Untuk 

selanjutnya dilakukan penyusunan struktur organisasi TI secara formal. Hal ini 

bertujuan untuk mempermudah tugas dan peran bagian TI. 

3. Manajemen melakukan tata kelola keamanan sistem informasi menggunakan 

standar ISO 27002. Standar ISO dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan TI 

yang berhubungan dengan kemanan telah dilakukan. Dengan adanya standar ISO 

maka keamanan sistem dapat terjaga dengan optimal. 

  


