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 Abstract - Information of Technology is an 

important element in life because it can facilitate 

human’s work. Examples of the use of information 

technology in the health sector are hospitals. At the 

Hospital, an information system is needed to facilitate 

health services for patients.Researcher conducted a 

research at RSUD Kota Mataram. RSUD Kota 

Mataram has an application called SIM RS (Hospital 

Management Information System) which is used to 

manage all the data of. The results of this analysis are 

the maturity level of IT governance that reflects the 

condition of IT governance in RSUD Kota Mataram 

with reference to the maturity level provided by the 

COBIT 4.1 framework. Based on the analysis carried 

out, in general the maturity conditions of IT 

governance in RSUD Kota Mataram  are at level 3 or 

Defined Process which means RSUD Kota Mataram 

has implemented management and is aware of the 

importance of information technology, but needs to be 

improved in several ways so that existing information 

technology can work optimally. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teknologi Informasi merupakan elemen penting 

dalam kehidupan karena dapat memudahkan pekerjaan 

manusia. Contoh penggunaan teknologi informasi pada 

bidang kesehatan adalah pada Rumah Sakit. Pada 

Rumah Sakit, diperlukan suatu sistem informasi yang 

digunakan untuk memudahkan pelayanan kesehatan 

untuk pasien. 

RSUD Kota Mataram adalah sebuah Rumah Sakit 

milik Pemerintah Kota Mataram yang memiliki visi 

sebagai Rumah Sakit pilihan masyarakat dalam bidang 

pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian yang 

berstandar internasional. RSUD Kota Mataram memiliki 

aplikasi yang dinamakan SIM RS (Sistem Informasi 

Manajemen Rumah Sakit) yang digunakan untuk 

memanage data  pasien. 

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan 

dalam penggunaan teknologi informasi terjadi beberapa 

masalah yang menyebabkan kinerja dan kapasitas sumber 

daya TI menjadi kurang optimal.  

Karena adanya permasalahan-permasalahan 

tersebut, penulis bermaksud melakukan Analisis Tata 

Kelola TI untuk membantu memperbaiki kekurangan dari 

TI yang ada pada RSUD Kota Mataram. Tata Kelola TI 

(IT governance) meneyediakan banyak tools diantaranya 

adalah COBIT yang penulis gunakan pada penelitian ini. 

COBIT yang akan digunakan adalah versi 4.1. COBIT 

versi 4.1 memiliki 34 proses TI yang dapat membantu 

penulis dalam menganalisis permasalahan-permasalahan 

TI yang ada.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di 

jelaskan di atas, maka penulis melakukan penelitian 

tentang "Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Untuk 

Mengoptimalkan Kinerja Serta Kapasitas Sumber daya TI 

Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada 

RSUD Kota Mataram".  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, 

maka didapatkan rumusan masalah seperti berikut: 

1. Bagaimana cara melakukan Analisis Tata Kelola 

Teknologi Informasi pada RSUD Kota Mataram? 

2. Bagaimana cara mengukur gap (kesenjangan) dari 

kondisi RSUD Kota Mataram pada saat ini dengan 

kondisi yang diinginkan? 

3. Bagaimana membuat rekomendasi Tata Kelola 

Teknologi Informasi untuk Mengoptimalkan Kinerja 

Serta Kapasitas Sumber daya TI Guna Meningkatkan 

Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan 

bisnis RSUD Kota Mataram dengan menggunakan 

Framework COBIT 4.1? 
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C. Batasan Masalah 

Untuk membatasi ruang lingkup dari permasalahan 

yang ada, serta agar mencapai tujuan dan sasaran 

berdasarkan rumusan masalah diatas, maka diberikan 

beberapa batasan masalah, yaitu:   

1. Penelitian dilakukan pada RSUD Kota Mataram 

dengan menggunakan kerangka kerja Framework 

COBIT 4.1. 

2. Penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi tata 

kelola teknologi informasi yang dapat membantu 

RSUD Kota mataram dalam mengoptimalkan 

pelayanan kesehatan. 

3. Penelitian ini menggunakan dua proses TI, yaitu DS3 

(Manage performance and capacity), dan AI3 

(Acquire and manage information technology). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk melakukan Analisis Tata Kelola Teknologi 

Informasi pada RSUD Kota Mataram. 

2. Untuk mengukur gap (kesenjangan) dari kondisi 

RSUD Kota Mataram pada saat ini dengan kondisi 

yang diinginkan 

3. Untuk memberikan rekomendasi Tata Kelola 

Teknologi Informasi yang digunakan untuk 

Mengoptimalkan Kinerja Serta Kapasitas Sumber 

daya TI Guna Meningkatkan Pelayanan Kesehatan 

sesuai dengan kebutuhan bisnis dari RSUD Kota 

Mataram. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan 

memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan pengetahuan tentang Tata Kelola 

Teknologi Informasi pada Staf RSUD Kota Mataram. 

2. Membantu RSUD Kota Mataram untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang sesuai 

dengan tujuan dan kebutuhan bisnisnya. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian yang berjudul “Penerapan Tata Kelola 

Teknologi Informasi Dengan Menggunakan Framework 

COBIT 4.1 (STUDI KASUS PADA RSUD BARI 

PALEMBANG)”. Dimana saat ini RSUD Bari telah dalam 

tahap menerapkan Tata Kelola Teknologi Informasi. 

Penelitian ini hanya mengukur maturity untuk domain 

Acquire and Implementation (AI). Berdasarkan 

perhitungan tingkat kematangan, dapat dilihat bahwa 

RSUD bari berada pada kisaran 3 untuk domain AI.  

Dalam penelitian yang berjudul “Pengukuran Maturity 

Level Proses TI AI3, AI4, dan DS4 Menggunakan 

Framework COBIT 4.1 pada DINAS KOMINFO 

BANTUL” membahas tentang kondisi tata kelola 

teknologi informasi pada Dinas KOMINFO Bantul 

(DEPKOMINFO). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui sudah sejauh mana DEPKOMINFO 

menerapkan tata kelola teknologi informasi dengan baik. 

Penelitian ini berfokus hanya pada tiga proses TI saja 

yakni Proses TI AI3, AI4, DS4.. Pada hasil pengolahan 

data kuesioner maturity level pada semua level proses TI 

AI3 yang ada di DEPKOMINFO Bantul maka didapatkan 

nilai maturity level berada pada level 3.  

Dalam penelitian yang berjudul “Pengukuran Tingkat 

Kematangan Sistem Otomasi Menggunakan Maturity 

Model Pada Proses Mengelola Kinerja Dan Kapasitas 

(DS3) (Studi Kasus: Perpustakaan UIN SUSKA RIAU” 

melakukan perancangan tata kelola TI menggunakan 

framework COBIT 4.1, dimana dalam penelitian ini hanya 

membahas mengenai domain Deliver and Support pada 

proses Mengelola Kinerja dan Kapasitas (DS3). Dari hasil 

perhitungan kuesioner maka diketahui tingkat kematangan 

pada perpustakaan UIN SUSKA Riau dengan maturity 

level 2. 

 

B. Dasar Teori 

 

1. Tata Kelola Teknologi Informasi 

      Tata kelola teknologi informasi (IT 

governance) merupakan cabang dari sistem tata kelola 

perusahaan yang berfokus pada teknologi informasi (TI) 

serta kinerja dan manajemen risiko. Berdasarkan 

definisinya, Tata Kelola Teknologi Informasi adalah 

tanggung jawab dewan direktur dan manajemen eksekutif, 

yang terdiri atas kepemimpinan, struktur organisasi dan 

proses yang memastikan bahwa TI perusahaan 

mendukung dan memperluas strategi dan tujuan 

perusahaan. 

 

2. Framework COBIT 

COBIT (Control Objectives for Information and 

related Technology) adalah suatu panduan standar praktek 

manajemen teknologi informasi dan sekumpulan 

dokumentasi best practices untuk tata kelola TI yang dapat 

membantu auditor, manajemen, dan pengguna untuk 

menjembatani pemisah (gap) antara risiko bisnis, 

kebutuhan pengendalian, dan permasalahan-permasalahan 

teknis. COBIT dikembangkan oleh IT Governance 

Institute (ITGI), yang merupakan bagian dari Information 

Systems Audit and Control Association (ISACA). COBIT 

merupakan suatu cara untuk menerapkan tata kelola TI. 

COBIT berupa kerangka kerja yang harus digunakan oleh 

suatu organisasi bersamaan dengan sumber daya lainnya 

untuk membentuk suatu standar yang umum berupa 

panduan pada lingkungan yang lebih spesifik. Secara 

terstruktur,  

 

3. Balance Score Card (BSC) 

Konsep Balanced Score Card asli, dipopulerkan 

oleh Harvard University profesor Robert Kaplan dan 

David Norton, didasarkan pada empat perspektif 

mendasar: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, 

serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan 

menerapkan serangkaian spesifik tujuan, ukuran, target 



dan inisiatif untuk masing-masing perspektif, metode 

"seimbang" ini memungkinkan manajemen untuk 

merencanakan dan mengevaluasi berbagai bidang 

organisasi penting dengan pendekatan tunggal. Sebagai 

contoh, sebuah perusahaan menggunakan BSC bisa 

melacak tujuan seperti peningkatan profitabilitas 

(perspektif keuangan), penurunan keluhan pelanggan 

(perspektif pelanggan), produktivitas manufaktur 

ditingkatkan (perspektif proses bisnis internal) dan 

mengurangi perputaran karyawan (perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan) 

 

4.  Maturity Models 

Model Kematangan (Maturity Models) adalah alat 

bantu yang dapat digunakan untuk melakukan 

benchmarking dan self-assessment oleh manajemen TI 

untuk menilai kematangan proses TI. Dengan Model 

Kematangan yang dikembangkan untuk 34 proses TI 

COBIT, manajemen bisa mengidentifikasikan [4]: 

1. Kinerja aktual dari perusahaan – Di mana posisi 

perusahaan saat ini.  

2. Status industri saat ini – Perbandingan.  

3. Target perbaikan bagi perusahaan – Ke mana 

perusahaan ingin dibawa.  

4. Jalur pertumbuhan yang diperlukan antara “as-is” 

dan “to-be. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tahapan Penelitian 

 

    

Mulai

Studi Pustaka Analisis visi dan misi Analisis masalah
Penentuan Balance 

Score Card

Penentuan Tujuan 

Bisnis, Tujuan TI, dan 

Proses Ti

Penentuan RACI 

Chart

Pengumpulan Data 

dengan Wawancara 

dan Kuesioner

 Uji Realibilitas dan 

Validitas

Analisis Gap
Rekomendasi 

Perbaikan

Selesai

 Perhitungan Tingkat 

Kematangan 

(Maturity level)

Analisis kondisi 

 
 Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 

1. Studi Pustaka 

Penulis melakukan pengumpulan bahan pustaka 

yang dapat membantu penulis dalam melakukan 

penelitian. Sumber pustaka utama adalah buku teks 

COBIT Framework versi 4.1 yang dikeluarkan oleh 

ISACA melalui ITGI. Beberapa pelengkap juga 

digunakan oleh penulis, termasuk artikel-artikel yang 

dikeluarkan oleh ITGI. Selain itu, penulis juga 

menggunakan referensi pustaka yang berasal dari sumber-

sumber lain seperti jurnal-jurnal atau naskah publikasi 

yang terkait dengan tema tata kelola TI.  

 

 

 

2. Analisis Visi dan Misi 

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data 

terkait dengan RSUD Kota Mataram. Data-data tersebut 

berupa visi dan misi  RSUD Kota Mataram. Dengan visi 

dan misi, dapat dilakukan mapping dengan balanced 

scorecard (BSC). Visi dan misi dari RSUD Kota 

Mataram itu sendiri adalah visi dan misi yang berkaitan 

dengan segala sesuatu yang dapat menunjang peningkatan 

pelayanan kesehatan pada RSUD Kota Mataram. 

 

3. Analisis Masalah 

Sumber lain yang penulis gunakan adalah berupa 

hasil observasi yang penulis lakukan saat wawancara 

awal yang dilakukan dengan staf TI yang berada pada 

bagian program dan instalasi SIM RS untuk mengetahui 

keadaan RSUD Kota Mataram dan permasalahan yang 

terkait dengan teknologi informasi yang ada pada RSUD 

Kota Mataram. Dari permasalahan yang ada, penulis 

melakukan analisis untuk mendapatkan gambaran 

mengenai kondisi RSUD Kota Mataram serta peran 

Teknologi Informasi dalam mendukung RSUD Kota 

Mataram mencapai kebutuhan bisnisnya terutama dalam 

masalah pelayanan kesehatan. Penulis juga akan 

mendapatkan gambaran mengenai infrastruktur teknologi 

dan kinerja serta kapasitas dari teknologi informasi yang 

ada pada RSUD Kota Mataram.  

 

4. Penentuan  Balance Score Card (BSC) 

Pada tahap penentuan Balance Score Card (BSC), 

penulis melakukan pemetaan terhadap visi dan misi 

RSUD Kota Mataram yang dipetakan ke dalam 4 

perspektif , yaitu financial perspective, customer 

perspective, internal perspective, dan learn and growth 

perspective. 

5. Penenuan Tujuan Bisnis, Tujuan TI, dan Proses TI. 

Setelah menentukan BSC (Balance Score Card) 

selanjutnya penulis menentukan dan menelaah tujuan 

bisnis yang digunakan oleh RSUD Kota Mataram. Di 

dalam Cobit, terdapat 17 tujuan bisnis, 28 tujuan TI, dan 

34 proses TI yang dapat dipilih sesuai dengan kadaan dan 

permasalahan yang ada pada RSUD Kota Mataram. 

   

6. Penentuan RACI Chart 

     Pada tahap ini, penulis akan menentukan RACI 

Chart. Dengan melakukan penentuan RACI Chart, maka 

akan di dapatkan roles yang kemudian disesuaikan 

dengan struktur organisasi RSUD Kota Mataram yang 

berguna untuk mengetahui responden yang akan di 

wawancara dan di berikan kuesioner. RACI Chart ini di 

tentukan berdasarkan dua proses TI yang telah penulis 

dapatkan. 

Berikut merupakan tabel raci yang ada pada cobit 4.1 

untuk proses DS3 dan AI3 : 

 
 

 

 



 

Tabel 3.5 RACI Chart Untuk Proses DS3. 

 
 

     Tabel 3.6 RACI Chart Untuk Proses AI3. 

 
Keterangan tugas dari RACI roles yang terpilih 

adalah sebagai berikut : 

 R (Responsible) : Pelaksana suatu pekerjaan 

 A (Accountable)  : Penanggungjawab suatu 

pekerjaan 

 C (Consulted) : Orang yang dimintai 

pendapat untuk suatu pekerjaan 

 I (Informed) : Orang yang mendapatkan informasi 

tentang kemajuan pekerjaan 

 

7. Pengumpulan Data dengan Wawancara dan 

Kuesioner 

 

A. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan 

data dengan jalan tanya jawab sepihak yang 

dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada 

tujuan penelitian. Tanya jawab “sepihak” berarti 

bahwa pengumpul data yang aktif bertanya, 

sementara pihak yang ditanya (responden) aktif 

memberikan jawaban atau tanggapan. Dari definisi 

itu, kita dapat mengetahui bahwa tanya jawab 

dilakukan secara sistematis, telah terencana, dan 

mengacu pada tujuan penelitian yang dilakukan. 

 

B. Kuesioner 

Kuesioner adalah metode pencarian data 

dengan membuat dan mengajukan sejumlah 

pertanyaan kepada responden dengan atau tanpa 

bertatap muka secara langsung. 

Pertanyaan untuk kuesioner dibuat berdasarkan 

6 atribut yaitu, Awareness and Communication (AC), 

Policies, Standards, and Procedures (PSP), Tools 

and Automation (TA), Skills and Expertise (SE), 

Responsibility and Accountability (RA), Goal Setting 

and Measurement (GSM). 

Terdapat 5 level tingkan kematangan yang ada 

pada COBIT yaitu: 

 0 – Non Exsistent 

 1 – Initial / Ad Hoc 

 2 – Repeatable but intuitive 

 3 – Define 

 4 – Manage and Measureble 

 5 – Optimised 

 

8. UjiReliabilitas dan Validitas Data 

Reliabilitas adalah suatu nilai yang 

menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di 

dalam mengukur gejala yang sama. Reliabilitas data 

dalam penelitian diuji dengan menggunakan metode 

Cronbach’s Alpha yang menghasilkan angka alpha 

antara 0 sampai 1. Ukuran reliabilitas alpha 

dikelompokkan sebagai berikut:  

1. Nilai Alpha Cronbach 0,00 s.d. 0,20, berarti 

kurang reliabel. 

2. Nilai Alpha Cronbach 0,21 s.d. 0,40, berarti agak 

reliabel. 

3. Nilai Alpha Cronbach 0,42 s.d. 0,60, berarti cukup 

reliabel. 

4. Nilai Alpha Cronbach 0,61 s.d. 0,80, berarti 

reliabel. 

5. Nilai Alpha Cronbach 0,81 s.d. 1,00, berarti sangat 

reliabel. 

 

Sedangkan uji validitas dilakukan untuk untuk 

mengetahui apakah alat pengumpul data yang 

digunakan benar-benar mencerminkan indikator 

variabel yang diteliti. Uji validitas dilakukan dengan 

menggunakan metode Korelasi Pearson, yaitu 

dengan mengkorelasikan skor butir pada kuesioner 

dengan skor totalnya. 

 

9. Perhitungan Tingkat Kematangan (Maturity Level) 

Selanjutnya, penulis akan melakukan perhitungan 

untuk mengetahui tingkat kematangan dari TI yang ada 

pada RSUD Kota Mataram. Sesuai dengan COBIT, setiap 

jawaban dari pertanyaan akan dicari nilai reratanya, lalu 



dilakukan penilaian terhadap hasil rerata tersebut. Dari 

hasil penilaian tersebut maka tingkat kematangan akan 

dapat diketahui. Nilai tingkat kematangan disusun oleh 6 

atribut yaitu: 

1. Awareness and Communication (AC) 

2. Policies, Standards, and Procedures (PSP) 

3.  Tools and Automation (TA) 

4. Skills and Expertise (SE) 

5. Responsibility and Accountability (RA) 

6. Goal Setting and Measurement (GSM 

 

10. Analisis Kondisi  

Setelah kuisioner diberikan dan diisi oleh pihak-

pihak terkait, selanjutnya penulis melakukan rekapitulasi 

terhadap data tersebut. Terdapat dua data yang 

didapatkan, yaitu:   

1. Kondisi TI Saat Ini  

2. Kondisi TI yang Diharapkan  

Data ini didapat dengan menghitung rerata dari 

nilai yang sudah diberikan oleh para responden. Dari data 

ini, penulis akan memiliki pemahaman mengenai tingkat 

kematangan terhadap kondisi TI yang ada pada RSUD 

Kota Mataram. 

 

11. Analisis Gap 

Selanjutnya, penulis akan melakukan analisis gap 

(kesenjangan). Analisa gap dilakukan dengan melakukan 

perbandingan antara nilai tingkat kematangan saat ini (as 

is) dan nilai tingkat kematangan yang diharapkan (to be). 

Apabila nilai tingkat kematangan saat ini (as is) dan nilai 

tingkat kematangan yang diinginkan (to be) sudah sesuai, 

maka TI yang ada pada RSUD Kota Mataram dianggap 

sudah baik, jika masih ada perbedaan maka harus 

dilakukan perbaikan. 

 

12. Rekomendasi Perbaikan 

Setelah mengetahui tingkat kematangan dan 

menganalisa gap (kesenjangan) yang terjadi antara 

keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan, penulis 

memberikan rekomendasi perbaikan atau kebijakan 

terhadap TI yang ada pada RSUD Kota Mataram sesuai 

dengan keadaan yang diinginkan dan permasalahan yang 

ada.  Rekomendasi perbaikan dilakukan berdasarkan tiap 

atribut nilai tingkat kematangan dan dijabarkan tindakan 

perbaikannya. Rekomendasi perbaikan diberikan sesuai 

dengan besarnya tingkat kesenjangan kematangan. 

Misalkan tingkat kematangan saat ini ada pada tingkat 2 

dan yang diharapkan berada pada tingkat 4, berarti tingkat 

kesenjangannya besarnya adalah 2 tingkat.  

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 A. Pengumpulan Data dengan Wawancara dan 

Kuesioner 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan kuesioner. Dalam proses wawancara ini, 

penulis mendapatkan informasi mengenai proses 

pengelolaan Teknologi Informasi pada RSUD Kota 

Mataram. Dari proses wawancara, penulis juga dapat 

mengetahui konsistensi jawaban yang diberikan oleh 

responden pada kuisioner. Dengan demikian, 

responden yang diwawancarai sama dengan responden 

yang dipilih untuk mengisi kuisioner.   

2. Kuesioner  

Pada proses pelaksanaan pengumpulan data 

melalui kuesioner, penulis memberikan penjelasan 

kepada responden mengenai tujuan dari penelitian ini 

agar responden memiliki gambaran bagaimana 

melakukan pengisian kuisioner secara tepat. Distribusi 

kuisioner dilakukan dengan mengacu kepada tabel 

RACI (Responsible, Accountable, Consulted dan 

Informed) sesuai panduan COBIT. Peran-peran yang 

sudah didefiniskan oleh COBIT, selanjutnya dipetakan 

ke peran-peran dalam organisasi sesuai dengan 

tupoksinya. Adapun responden yang terpilih dalam 

pengisian kuisioner ini adalah sebagai berikut:   

 

   Tabel 4.1 Distribusi Responden Kuesioner DS3 

 

RACI Roles Organization Roles 
Jumlah 

CIO (Chief 

Information 

Officer) 

Direktur 1 

HO (Head 

Operation) 

- Kabag Umum 

- Kepala Instalasi 

SIM RS 

2 

BPO (Business 

Process 

Owner) 

- Wadir Umum dan 

Keuangan 

- Kepala Instalasi 

SIM RS 

2 

CA (Chief 

Architect) 

- Divisi TI 1 

- Divisi TI 2 

2 

HD (Head 

Development) 

Kasubbag Program 1 

HITA (Head IT 

Administration) 

- Divisi TI 1 

- Divisi TI 3 

2 

PMO (Project 

Manager 

Officer)  

Kepala Instalasi SIM 

RS 

1 

CARS 

(Compliance, 

Audit, Risk and 

Security) 

- Kepala Instalasi 

SIM RS 

- Divisi TI 4 

- Divisi TI 5 

3 

Total 
14 

 Tabel 4.1 merupakan tabel distribusi responden 

kuesioner dari proses DS3. RACI Roles untuk DS3 

yang telah tersedia pada cobit 4.1 adalah CIO, HO, 

BPO, CA, HD, HITA, PMO, CARS. RACI Roles 

yang ada pada cobit 4.1 tersebut kemudian dipetakan 

ke struktur organisasi dari RSUD Kota Mataram 

dengan cara menganalisis aktifitas-aktifitas yang ada 



pada tabel RACI yang dapat dilihat pada tabel 3.5 di 

bab sebelumnya.  

 

      Tabel 4.2 Distribusi Responden Kuesioner AI3 

RACI Roles Organization Roles 
Jumlah 

CFO (Chief 

Financial 

Officer) 

- Kabag Keuangan 

- Kasubbag 

Anggaran 

2 

CIO (Chief 

Information 

Officer) 

- Direktur 1 

BPO (Business 

Process 

Owner) 

- Wadir Umum dan 

Keuangan 

- Kepala Instalasi 

SIM RS 

2 

CA (Chief 

Architect) 

- Kepala Instalasi 

SIM RS 

- Divisi TI 1 

2 

HO (Head 

Operation) 

- Kabag Program 

- Kepala Instalasi 

SIM RS 

1 

HD (Head 

Development) 

- Kabag Umum 

- Kasubbag 

Program 

2 

HITA (Head IT 

Administration) 

- Kepala Instalasi 

SIM RS 

- Divisi TI 1 

2 

CARS 

(Compliance, 

Audit, Risk and 

Security) 

- Divisi TI 2 

- Divisi TI 4 

2 

Total 
15 

 

Tabel 4.2 merupakan tabel distribusi 

responden kuesioner dari proses AI3. RACI Roles 

untuk AI3 yang telah tersedia pada cobit 4.1 adalah 

CFO, CIO, BPO, CA, HO, HD, HITA, CARS. 

RACI Roles yang ada pada cobit 4.1 tersebut 

kemudian dipetakan ke struktur organisasi dari 

RSUD Kota Mataram dengan cara menganalisis 

aktifitas-aktifitas yang ada pada tabel RACI yang 

dapat dilihat pada tabel 3.6 di bab sebelumnya.  

Setelah menentukan responden, 

selanjutnya penulis medistribusikan kuesioner  

dengan atribut pertanyaan Awareness and 

Communication (AC), Policies, Standards, and 

Procedures (PSP), Tools and Automations (TA), 

Skill and Expertise (SE), Responsibility and 

Accountable (RA) , Goal Setting and Measurment 

(GSM). Kemudian setelah selesai diisi oleh 

responden dilanjutkan dengan dilakukanya 

rekapitulasi hasil kuesioner. Selanjutnya akan 

dilakukan perhitungan seperti berikut : 

 

 

 Perhitungan nilai IQR (Inter-Quartile 

Range) 

Dalam COBIT terdapat panduan untuk 

melakukan pembatasan data berdasarkan 

batasan 1,5 IQR (Inter-Quartile Range). Pada 

setiap pertanyaan, jawaban dari semua 

responden diurutkan kemudian dicari nilai 

Quartile 1 (Q1) dan Quartile 3 (Q3). Nilai 

Quartile digunakan untuk mengetahui 

persebaran data kuesioner yang telah diisi oleh 

responden. Selanjutnya didapatkan nilai IQR 

yang berupa selisih antara Q3-Q1. Batas bawah 

observasi (Lowest Observation/LO) adalah 1,5 

IQR lebih rendah dari Q1, sedangkan batas atas 

observasi (Highest Observation/HO) adalah 1,5 

IQR lebih tinggi dari Q3. Berikut merupakan 

hasil perhitungannya. 

             Tabel 4.7 Hasil Perhitungan IQR DS3 

 

               Tabel 4.8 Hasil Perhitungan IQR AI3  

    
 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas 

tentang persebaran data dari hasil perhitungan IQR 

tersebut maka penulis menggambarkannya dalam 

bentuk diagram boxplot. Boxplot dibuat sebagai 

representasi dari kondisi saat ini dan kondisi yang 

diharapkan berdasarkan kotak dalam bentuk diagram. 

Berikut merupakan diagram boxplot : 

 



 

 Gambar 4.1 Diagram Boxplot Proses DS3 

      Pada gambar diagram boxplot tersebut, 

simbol kotak merepresentasikan Inter Quartile 

Range (IQR), yaitu batasan Quartile 1 dan Quartile 

3. Sedangkan simbol garis menunjukkan batasan 1,5 

IQR lebih rendah dari Q1 dan 1,5 IQR lebih tinggi 

dari Q3. Dari diagram boxplot di atas, terlihat bahwa 

untuk atribut AC proses DS3 pada kondisi yang 

diharapkan (to be) terdapat dua data yang berada di 

luar LO HO atau disebut sebagai outliers. Kemudian 

juga pada atribut RA dan GSM pada kondisi saat ini 

(as is) terdapat tiga data yang berada di luar LO HO 

atau outliers. Hal tersebut ditandai dengan adanya 

tanda(*). 

 

             Gambar 4.2 Diagram Boxplot Proses AI3 
Diagram boxplot proses AI3 menunjukkan 

bahwa terdapat satu data untuk atribut AC pada 

kondisi yang diinginkan (to be),  tiga data untuk 

atribut PSP pada kondisi sekarang (as is), lima data 

untuk atribut SE pada kondisi sekarang (as is), empat 

data untuk atribut RA pada kondisi sekarang (as is), 

dan tiga data untuk atribut GSM kondisi yang 

diinginkan (to be) menjadi outliers. Hal tersebut 

ditandai dengan adanya tanda(*). 

 

  B. Uji Reliabilitas dan Validitas 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai reliabilitas 

kedua proses TI yang penulis gunakan maka 

didapatkan hasil yang dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

  

 

Tabel 4.9 Nilai Reliabilitas Proses TI DS3 dan 

AI3 

IT 

Proses 
Status Nilai 

Reliabilitas 

DS3 

As Is 0.6462 
Reliabel 

To Be 0.6816 
Reliabel 

AI3 

As Is 0.6611 
Reliabel 

To Be 0.7054 
Reliabel 

 

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, jika 

nilai Cronbach alpha menghasilkan nilai >0.6 maka 

hasilnya adalah reliabel. Pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa untuk peroses TI DS3 dan AI3 

nilai reliabilitasnya berada diatas 0.6 yang berarti 

data tersebut reliabel. 

Sedangkan untuk uji validitasnya, berdasarkan 

hasil perhitungan yang telah dilakukan didapatkan 

hasil sebagai berikut :     

 

  Tabel 4.10 Nilai Validitas Proses TI DS3  

Atribut 
Stat

us 

r-

hitun

g 

r-tabel 

(N=14) 

Validit

as 

AC 

As Is  0.645 0.497 Valid 

To 

Be 
0.577 

0.497 
Valid 

PSP 

As Is  0.624 0.497 Valid 

To 

Be 
N/A 

0.497 
Valid 

TA 

As Is  N/A 0.497 Valid 

To 

Be 
N/A 

0.497 
Valid 

SE 

As Is  0.660 0.497 Valid 

To 

Be 
0.894 

0.497 
Valid 

RA 

As Is  0.687 0.497 Valid 

To 

Be 
0.622 

0.497 
Valid 

GSM 

As Is  0.589 0.497 Valid 

To 

Be 
0.769 

0.497 
Valid 

Tabel 4.10 merupakan tabel nilai validitas data 

hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh 

responden pada proses DS3. Untuk setiap atribut 

telah dicari nilai r-hitungnya kemudian di 

bandingkan dengan nilai dari r-tabel. R-tabel yang 

penulis gunakan adalah r-tabel 5% dengan nilai 

0.497 untuk responden yang berjumlah 14. 

Keterangan untuk nilai r-hitung N/A berarti jawaban 

yang di berikan responden berada pada level yang 

sama pada suatu atribut. Data yang penulis peroleh 



semuanya valid karena nilai r-hitungnya lebih besar 

dari nilai r-tabel 

 

C. Perhitungan Tingkat Kematangan (Maturity 

Level) 

Tabel 4.11 Nilai Maturity Level  Proses TI DS3 

N

o 
Atribut 

Kondisi As Is Kondisi To Be 

Nilai 

Matur

ity 

Matur

ity 

level 

Nilai 

Maturit

y 

Mat

urity 

level 

1 

Aware

ness 

and 

Comm

unicati

on 

(AC) 

3.5 4 4.8 5 

2 

Policie

s, 

Standa

rds, 

and 

Proced

ures 

(PSP)  

3.3 3 5 5 

3 

Tools 

and 

Autom

ation 

(TA) 

3 3 5 5 

4 

Skills 

and 

Experti

se (SE) 

2.6 3 4.7 5 

5 

Respon

sibility 

and 

Accoun

tability 

(RA) 

3.2 3 4.5 5 

6 

Goal 

Setting 

and 

Measu

rement 

(GSM) 

3.2 3 4.7 5 

Pada Tabel 4.11 terdapat nilai tingkat 

kematangan (maturity level) dari setiap atribut yang ada 

pada proses DS3. Untuk menentukannya, nilai yang 

telah dihitung dibulatkan sesuai dengan angka di 

belakang komanya. Seperti contoh pada atribut AC 

nilai maturity-nya adalah  3.5 kemudian dibulatkan 

keatas sehingga maturity level pada atribut AC adalah 

pada level 4. 

Nilai kematangan (maturity level) dapat di 

representasikan dalam bentuk grafik yang disebut Spider 

Chart. Spider Chart dibuat untuk memudahkan pembaca 

dalam memahami kondisi saat ini (As Is) dan kondisi 

yang diharapkan (To Be). Berikut merupakan Spider 

Chart dari nilai tingkat kematangan RSUD Kota Mataram 

: 

    

 Gambar 4.3 Spider Chart  

Proses TI DS3 

 

 

Gambar 4.4 Spider Chart  

Proses TI AI3 

 

D. Analisis Kondisi 

Analisis kondisi di bagi menjadi dua tahap yaitu 

analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kematangan 

(maturity level) yang telah di lakukan pada setiap atribut, 

rata-rata tingkat kematangannya berada pada level 3. 

Namun, pada atribut AC untuk proses DS3 tingkat 

kematangannya berada pada level 4, dan untuk atribut SE 

pada proses AI3 tingkat kematangannya berada pada level 

2.  

Sedangkan untuk kondisi yang diharapkan, 

berdasarkan hasil perhitungan tingkat kematangan 

(maturity level) yang telah di lakukan pada setiap atribut, 

rata-rata tingkat kematangannya berada pada level 5. 

Namun pada atribut PSP dan TA pada proses AI3 tingkat 

kematangannya untuk kondisi yang di harapkan berada 

pada level 4. 

 

E. Analisis Gap 

Kesenjangan/gap pada proses TI DS3 besarnya 

adalah 1 tingkat pada atribut AC yaitu dari tingkat 

kematangan level 4 ke tingkat kematangan level 5. 

Sedangkan pada atribut PSP, TA, SE, RA, dan GSM yaitu 

dua tingkat dari tingkat kematangan level 3 ke tingkat 

kematangan level 5.  Untuk proses AI3 kesenjangan/gap 

pada atribut AC adalah 1 tingkat yaitu dari tingkat 

kematangan level 4 menuju ke level 5, atribut PSP dan 

TA 1  tingkat yaitu dari tingkat kematangan level 3 ke 

tingkat kematangan level 4, atribut SE 3 tingkat dari 

tingkat kematangan level 2 ke tingkat kematangan level 5, 



serta untuk atribut RA dan GSM 2 tingkat dari tingkat 

kematangan level 3 ke tingkat kematangan level 5. 

 

F. Rekomendasi Perbaikan 

Mengacu kepada nilai-nilai kematangan yang 

telah diperoleh, rekomendasi tindakan dikelompokkan ke 

dalam 3 bagian, yaitu :  

1. Pencapaian tingkat kematangan 3  

2. Pencapaian tingkat kematangan 4 

3. Pencapaian tingkat kematangan 5 

  Hal yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan 

peningkatan kematangan dilakukan dengan skala 

prioritas, dimulai dari atribut dengan nilai kematangan 

paling rendah agar diperoleh keseragaman tingkat 

kematangan. Dengan demikian diharapkan proses 

peningkatan nilai kematangan dapat berjalan lebih efektif. 

Untuk tindak lanjut dari rekomendasi atau tindakan 

perbaikan diperlukan sebuah rencana aksi yang dapat 

dilihat sebagai berikut : 

1. Memastikan layanan TI tersedia sesuai kebutuhan 

dilakukan dengan cara : 

a. Memantau waktu tanggap komputer saat beban 

puncak, dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana waktu tanggap ketika user 

melakukan request atau mengirim permintaan 

kepada komputer pada saat kondisi beban 

puncak atau keadaan dimana beban 

penyimpanan melebihi kapasitas yang tersedia. 

Hal ini dapat dilakukan dengan teknologi load 

balancing untuk mengatasi beban serever. 

Teknologi load balancing adalah proses 

pendistribusian beban terhadap sebuah servis 

yang ada pada sekumpulan server ketika ada 

permintaan dari user. Ketika banyak 

permintaan dari pemakai, maka server akan 

terbebani karena harus melakukan proses 

pelayanan terhadap permintaan user. Teknologi 

ini cukup bermanfaat karena dapat membagi 

beban yang datang ke beberapa server, jadi 

tidak terpusat pada satu perangkat jaringan saja.  

b. Mencegah terjadinya penduplikatan data agar 

tidak mempengaruhi beban penyimpanan. 

2. Mengoptimalkan kapabilitas, sumberdaya dan 

infrastruktur TI dapat dilakukan dengan cara : 

a. Pemodelan dan peramalan kinerja sistem, 

dilakukan agar dapat dicocokkan dengan 

kebutuhan sistem. Karena kebutuhan sistem 

berubah-ubah jadi harus dilakukan proses 

review untuk kebutuhan sistem tersebut agar 

kinerja sistem dapat optimal. 

b. Mendiskusikan permasalahan TI terhadap 

semua personel TI.  Diperlukan juga suatu ujian 

sertifikasi seperti MCSA, MTA untuk 

mengembangkan keahlian para staf/divisi TI. 

c. Menerapkan penambahan storage untuk 

mengoptimalkan kinerja dan kapasitas, 

dilakukan untuk mencukupi kebutuhan 

penyimpanan data, karena data yang disimpan 

akan semakin banyak perharinya. 

d. Memantau pemanfaatan sumber daya TI, 

dilakukan untuk memperoleh gambaran 

kebutuhan storage dan jaringan pada masing-

masing sistem. 

3. Mendapatkan dan memelihara infrastruktur IT yang 

terintegrasi dan terstandarisasi, dilakukan dengan 

cara : 

a. Memproduksi sebuah rencana pengadaan 

infrastruktur teknologi yang selaras dengan 

rencana infrastruktur teknologi, dilakukan untuk 

mencatat setiap adanya perubahan dalam 

keadaan darurat terhadap perangkat 

infrastruktur. Jika ada perubahan terhadap 

kebutuhan infrastruktur TI maka dapat 

dilakukan suatu perencanaan  pengadaan 

infrastruktur TI yang sesuai dengan kebutuhan 

RSUD Kota Mataram.  

b. Merencanakan pemeliharaan infrastruktur, 

dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja dari 

infrastruktur TI itu sendiri. Perencanaan 

pemeliharaan infrastruktur dilakukan secara 

berkala atau berkelanjutan.  

4. Mengoptimalkan infrastruktur IT, sumber daya, dan 

kapabilitas dapat dilakukan dengan cara: 

a. Menyediakan pembangunan dan uji lingkungan 

infrastruktur, dilakukan untuk membangun 

lingkungan pengembangan yang dapat 

mendukung pemeliharaan dan integrasi 

komponen infrastruktur yang efektif dan 

efisien.  

b. Mengimplementasikan kontrol internal, 

keamanan dan langkah-langkah audit, 

dilakukan agar komponen infrastruktur TI dapat 

terjaga kualitas dari performanya. Hal ini 

dilakukan dengan mengetahui jumlah 

komponen yang akan dilakukan perbaikan, dan 

melakukan pendokumentasian terhadap 

komponen tersebut. Diperlukan juga membuat 

suatu Disaster Recovery Planning yang 

menyediakan rencana untuk pemulihan layanan 

teknologi informasi setelah terjadi gangguan, 

seperti server yang terserang saat terjadi hujan, 

petir, dan sebagainya. 

 

Tahapan terakhir dalam Tata Kelola 

Teknologi Informasi adalah melakukan proses 

verifikasi dan validasi. Diperlukan adanya proses 

verifikasi diperlukan agar model Tata Kelola yang 

telah disusun sesuai dengan pengertian-pengertian 

yang telah didefinisikan. Sedangkan dalam proses 

validasi dilakukan pemetaan untuk definisi tata kelola 

ke dalam model tata kelola yang telah digunakan 

dalam proses tata kelola teknologi informasi secara 

keseluruhan. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, 

tata kelola yang penulis lakukan memuat 4 elemen tata 



kelola dan juga sesuai dengan visi misi dari RSUD 

Kota Mataram.  

 

                 

V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tata kelola teknologi 

informasi yang telah dilakukan di RSUD Kota 

Mataram, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara umum level tingkat kematangan  pada 

atribut PSP, TA, SE, RA, GSM yang ada pada 

proses TI DS3 dan AI3 saat ini berada pada level 3 

atau Defined Process (proses yang terdefinisi) 

Untuk atribut AC pada proses TI DS3 dan AI3 

berada pada level 4 atau Managed and Measurable 

(dapat diatur dan diukur). 

2. Level kematangan yang diharapkan untuk semua 

atribut pada proses TI DS3 rata-rata berada pada 

level 5 tetapi pada proses TI AI3 pada atribut PSP, 

dan TA berada pada level 4. Level 4 atau Manage 

and Measurable (dapat diatur dan diukur), yang 

berarti RSUD Kota Mataram mengharapkan 

teknologi informasi yang ada dapat dikelola dan 

terlaksana dengan baik serta memiliki media 

pengukur untuk keberhasilannya 5 atau Optimised 

(optimal) yang berarti bahwa proses – proses di 

dalam RSUD Kota Mataram telah disempurnakan 

ke praktek terbaik, konsisten dan optimal. 

3. Gap atau kesenjangan dari level tingkat 

kematangan yang diperoleh pada proses DS3 

adalah 1 tingkat pada atribut AC, 2  tingkat pada 

atribut PSP, TA, SE, RA, dan GSM. Sedangkan 

pada proses AI3 adalah 1 tingkat pada atribut AC, 

2 tingkat pada atribut PSP, TA, RA,GSM, dan 3 

tingkat pada atribut SE.   

4. Telah disusun rekomendasi perbaikan yang 

berguna sebagai langkah-langkah untuk 

meningkatkan level tingkat kematangan dari 

kondisi saat ini menuju kondisi yang diharapkan.  

5. Rencana aksi yang telah dibuat telah dijelaskan 

kepada pihak RSUD Kota Mataram dan dapat 

dijadikan pertimbangan dalam pembuatan 

kebijakan teknologi informasi. 

6. Telah dilakukan verifikasi dan validasi yang 

berguna agar model tata kelola yang telah disusun 

oleh penulis sesuai dan mencakup elemen-elemen 

tata kelola seperti yang didefinisikan oleh para 

ahli.  

B. Saran  

Berikut adalah beberapa saran berdasarkan 

hasil penelitian Tata Kelola Teknologi Informasi di 

RSUD Kota Mataram : 

1. Untuk dapat menerapkan Tata Kelola Teknologi 

Informasi seperti yang telah diuraikan, 

diharapkan pihak manajemen di RSUD Kota 

Mataram untuk melakukan tata kelola teknologi 

informasi secara berkesinambungan untuk 

mengoptimalkan teknologi informasi  seiring 

dengan perkembangan teknologi informasi yang 

akan datang. 

2. Agar hasil tata kelola dapat lebih maksimal, 

manajemen diharapkan dapat memadukan hasil 

penelitian serupa pada proses TI yang lain yang 

tercantum pada framework COBIT 4.1, sehingga 

pada pelaksanaanya dapat lebih terintegrasi dan 

mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai 

dengan yang diharapkan. 
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