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Abstract-At this time the department of 

Husbandry and Animal Health in West Nusa 

Tenggara is trying to keep abreast of development in 

applying IT, but there are some obstacles of IT which 

are there is no definition of IT management process 

and the lack of hardware maintanance periodicly. 

Therefore an analysis of IT governance is carried out 

to define the process and maintain information 

technology infrastructure. Based on the results of the 

analysis using the COBIT 4.1 framework method that 

use two IT processes, namely PO4 and AI3, the 

average maturity level is obtained at the present level 

at level 2 which are repeatable but intuitive, while the 

desired condition is at level 4 which are managed and 

measurable.   
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I. PENDAHULUAN 

Peranan Teknologi Informasi (TI) saat ini 

mengalami pergeseran dari hanya sebagai pendukung saja 

menjadi alat untuk melakukan proses operasional dan 

mendukung pengambilan keputusan yang strategis. 

Teknologi Informasi merupakan salah satu faktor yang 

sangat berperan dalam kesuksesan dan kelangsungan 

suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan 

proses bisnisnya karena selain dapat memberikan 

keuntungan dalam bersaing, optimalisasi perusahaan atau 

organisasi  juga dapat terwujud. Teknologi  informasi 

saat  ini  telah  mampu  mengubah  pola pekerjaan,  

kinerja pegawai,  bahkan  sistem  manajemen  dalam  

mengelola  sebuah perusahaan atau organisasi, teknologi  

informasi   juga   memberikan   peranan besar   terhadap 

perkembangan perusahaan atau organisasi.  

Penerapan teknologi informasi harus disesuaikan 

dengan kebutuhan  agar dapat mencapai tujuan 

perusahaan atau organisasi tersebut, salah satunya dengan 

menerapkan tata kelola teknologi informasi. Tata kelola 

teknologi informasi didefinisikan sebagai struktur 

hubungan dan  proses untuk mengarahkan dan 

mengontrol suatu institusi dalam mencapai tujuannya 

dengan menambahkan nilai dan menyeimbangkan resiko 

terhadap teknologi informasi dan proses-prosesnya. 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(DISNAKKESWAN) Provinsi Nusa Tenggara Barat 

adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah 

berdasarkan suatu kebutuhan yang  tugasnya berdasarkan 

pada suatu peraturan perundang-undangan yang 

melakukan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan 

masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan 

kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Pada saat  ini 

DISNAKKESWAN Prov.NTB berupaya  untuk  

mengikuti perkembangan dalam menerapkan teknologi 

informasi, karena teknologi informasi dianggap bukanlah  

sebagai pelengkap  tetapi  adalah sesuatu  yang  harus  

dimiliki  dan diimplementasikan. 

DISNAKKESWAN Prov.NTB telah memiliki 

berbagai aplikasi yang menunjang pekerjaan seperti 

website, aplikasi keuangan atau anggaran, absen sidik 

jari, SIMPEG (Sistem Manajemen Kepegawaian), dan 

SIMPOKNAK (Sistem Informasi Manajemen 

Pengelompokan Ternak). Sistem informasi atau aplikasi 

pada  DISNAKKESWAN Prov.NTB dikelola oleh admin 

di setiap bidangnya, jadi setiap aplikasi yang ada pada 

DISNAKKESWAN Prov.NTB masing-masing dikelola 

oleh satu admin. Namun terdapat kendala teknologi 

informasi pada DISNAKKESWAN Prov.NTB yaitu 

belum mendenisikan proses pengelolaan teknologi 

informasi dalam sebuah organisasi yang memanfaatkan 

teknologi informasi, sehingga perlu secara jelas 
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dirumuskan peranan, fungsi, tugas, dan tanggung jawab 

setiap individu yang mengelola maupun menggunakan 

teknologi informasi. Kendala lainnya yaitu jika terjadi 

kerusakan sistem, maka tidak dapat ditanggulangi 

dikarenakan semua sistem informasi atau aplikasi yang 

ada didapatkan dan dikelola oleh DISKOMINFOTIK 

yang bertanggung jawab dalam pengelolaan teknologi 

informasi yang ada pada instansi pemerintah. Selain itu, 

tidak adanya pemeliharaan hardware secara berkala dan 

pengadaan infrastruktur teknologi informasi pada 

DISNAKKESWAN Prov.NTB yang harus disesuaikan 

dengan anggaran yang ada, sehingga perlu ditentukan apa 

saja prioritas pengadaan infrastruktur teknologi 

informasi. 

Oleh sebab itu, DISNAKKESWAN Prov.NTB 

memerlukan tata kelola teknologi informasi yang tepat 

dalam menangani masalah teknologi informasi yang akan  

digunakan  untuk meningkatan kualitas layanan. Dalam 

masalah teknologi informasi yang ada pada 

DISNAKKESWAN Prov.NTB, tata kelola teknologi 

informasi dapat berperan dalam memberikan solusi yang 

mencakup proses seperti: pemeliharaan infrastruktur 

teknologi informasi, keamanan sistem, pelatihan dan 

pendidikan untuk  pengguna, serta dapat memberikan 

solusi yang berkaitan dengan proses pengelolaan 

teknologi informasi dalam sebuah organisasi yang 

memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu standar 

untuk mendukung tata kelola teknologi informasi adalah 

Framework COBIT (Control Objectives for Information 

and Related Technology). Pada tugas akhir ini, penulis 

menggunakan framework COBIT 4.1, karena penggunaan 

Framework COBIT 4.1 dalam mendukung tata kelola TI 

di perusahaan atau organisasi, dapat membantu 

mendefinisikan apa yang harus dilakukan, sehingga dapat 

digunakan sebagai alat bantu bagi manajemen dalam 

merumuskan kebijakan-kebijakan strategis.  

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang 

diangkat pada tugas akhir ini yaitu bagaimana 

mendefinisikan proses dan memelihara infrastruktur 

teknologi informasi pada DISNAKKESWAN Prov.NTB 

dengan tata kelola teknologi informasi menggunakan 

Framework COBIT 4.1. 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan 

beberapa referensi, yaitu paper dengan judul “Audit Tata 

Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework 

COBIT 4.1 Sebagai Upaya Peningkatan Keamanan Data 

Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten 

Pesawaran” menjelaskan mengenai analisis teknologi 

informasi yang di lakukan untuk menjamin keberlanjutan 

operasional teknologi informasi yang ada telah di 

gunakan dengan sebaik-baiknya, karena jika dalam 

pemanfaatan tidak digunakan dengan tepat maka akan 

menimbulkan beberapa permasalahan atau kerugian yang 

ada seperti kehilangan data, atau penyalah gunaan data, 

penyalah gunaan komputer, informasi yang tidak akurat, 

karena pada sistem ini data yang ada sifatnya rahasia dan 

sensitif. Analisis dilakukan menggunakan metode COBIT 

4.1 dengan dua domain yaitu Aquire and Implement (AI) 

dan Delivery and Support (DS). Hasil perhitungan 

kuesioner mendapati rata-rata nilai tata kelola teknologi 

informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Pesawaran sebesar 3,79. Dari nilai tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan teknologi 

informasi dilakukan secara Menage and Measurable 

artinya pada level ini proses sudah dilakukan sesuai 

prosedur baku serta pemantauan dilakukan dengan baik 

namum belum mencapai tingkat sempurna[1]. 

   Selanjutnya paper dengan judul “Analisis Tata 

Kelola Teknologi Informasi Di Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Garut Menggunakan Framework 

COBIT 4.1” melakukan analisis tata kelola teknologi 

informasi yang berfungsi untuk memastikan bahwa IT 

orgnanisasi menggunakan sumber daya yang ada, 

mengamankan aset organisasi, menjaga integritas dan 

keamanan data organisasi, dan mencapai tujuan 

organisasi secara efektif sesuai dengan standar COBIT. 

Dengan menggunakan metodologi COBIT 4.1, fokus 

Penelitian domain COBIT 4.1 yaitu Plan and Organize 

(PO), Acquire and Implement (AI), Deliver and Support 

(DS) dan Monitoring and Evaluate (ME). Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapat  nilai 

rata-rata tingkat kematangan tata kelola teknologi 

informasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Garut khususnya di Divisi Sekertariat 

Bersama (sekber) dinilai dari Domain Plan and Organize 

(PO), Acquire and Implement (AI), Deliver and Support 

(DS), dan Monitor and Evaluate (ME) sebesar 2.3 atau 

berada pada tingkat repeatable but intuitive, pada tingkat 

tersebut tata kelola teknologi informasi dikatakan belum 

mencapai standar Framework COBIT, karena tingkat 

kematangan yang COBIT tetapkan adalah berada di 

tingkat 3 atau defined process. Agar dapat terpenuhinya 

standar internasional framework COBIT maka Divisi 

Sekertariat Bersama BPN Garut harus melengkapi atau 

melaksanakan saran-saran yang akan direkomendasikan 

sesuai dengan standar COBIT pada tahapan 

sebelumnya[2]. 

   Dan paper dengan judul “Analisis Tata Kelola 

Teknologi Informasi (IT Governance ) pada Bidang 

Akademik dengan COBIT Framework Studi Kasus pada 

Universitas Stikubank Semarang” melakukan analisis tata 

kelola teknologi informasi guna meningkatkan kinerja TI 

pada layanan akademik yang ada di UNISBANK, dimana 

aktivitas layanan akademik tersebut menjadi tanggung 

jawab kerja suatu biro yang bernama BAAK serta 

pengadaan dan pengelolaan TI yang ada menjadi 

tanggung jawab suatu divisi yaitu P2ICT. Perancangan 

tata kelola teknologi informasi dalam penelitian ini 

menggunakan kerangka kerja COBIT (Control Objective 

For Information and Related Technology). Dalam 

penelitian ini hanya dibahas 2 domain dari 4 domain yang 

ada di COBIT. Domain yang dipilih dalam penelitian ini 

untuk dibuatkan rekomendasi pengelolaan TI adalah 
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domain Deliver and Support (DS), Monitor and Evaluate 

(ME). Dari pemetaan model maturity tersebut diperoleh 

bahwa tingkat maturity untuk DS mendidik dan melatih 

users berada pada level maturity 4, sementara untuk DS 

mengelola data berada pada tingkat maturity 3, Domain 

untuk Monitor dan evaluasi kinerja TI berada tingkat 

maturity 3. Berdasarkan pemetaan maturity tersebut 

dirancang rekomendasi tata kelola teknologi informasi 

untuk masing-masing control process agar tingkat 

maturity dari masingmasing control process tersebut bisa 

lebih baik[3].  

Dari tinjauan pustaka di atas, dapat dilihat bahwa  

ketiga tinjauan pustaka tersebut berhasil dalam 

menyelesaikan masalah tata kelola teknologi informasi 

yang sesuai dengan permasalahannya, maka penulis juga 

bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai 

Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Untuk 

Mendefinisikan Proses dan Memelihara Infrastruktur 

Teknologi Informasi Pada Dinas Peternakan Dan 

Kesehatan Hewan Provinsi NTB Menggunakan 

Framework COBIT 4.1. Pada DISNAKKESWAN 

Prov.NTB belum pernah dilakukan suatu analisis tata 

kelola teknologi informasi, sehingga tidak diketahui 

tingkat kematangan tata kelola teknologi informasinya.  

Untuk itu, penelitian ini dapat membantu dalam 

mengetahui tingkat kematangan tata kelola teknologi 

informasi dan memberikan solusi atau rekomendasi 

teknologi informasi pada DISNAKKESWAN Prov.NTB. 

 

B. Dasar Teori 

B.1. Tata Kelola Teknologi Informasi 

        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[4]. 

 

B.2. COBIT 

          COBIT singkatan dari Control Objectives for 

Information and Related Technology, merupakan 

kerangka pengendalian internal yang komprehensif 

khususnya untuk masalah pengendalian internal yang 

terkait dengan teknologi informasi (TI). COBIT 

mendefinisikan Tata Kelola TI (IT Governance) adalah 

tanggung jawab eksekutif dan dewan direksi yang terdiri 

dari kepemimpinan, struktur organisasi dan proses yang 

memastikan bahwa IT perusahaan mendukung dan 

memperluas strategi dan tujuan organisasi [7]. 
 

B.3. Balanced Scorecard 

             Balanced Scorecard didefinisikan sebagai “suatu 

alat manajemen kinerja (performance manegement tool) 

yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan 

visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan 

sekumpulan indikator finansial dan non-finansial yang 

kesemuanya terjalin dalam suatu hubungan sebab akibat”. 

Balanced Score Card merupakan kartu skor yang 

digunakan untuk mengukur kinerja dengan 

memperhatikan keseimbangan antara faktor keuangan 

dan non-keuangan baik jangka pendek maupun jangka 

panjang serta kondisi internal maupun eksternal[8]. 
 

B.4. RACI Chart 

     Responsible, Accountable, Consulted and/or 

Informed (RACI) Chart adalah matriks yang 

menggambarkan peran berbagai pihak dalam 

penyelesaian suatu pekerjaan dalam suatu proyek atau 

proses bisnis. Matriks ini sangat bermanfaat dalam 

menjelaskan peran dan tanggung jawab antar bagian 

didalam suatu proyek atau proses. RACI terdiri dari : 

Responsible (Pelaksana) Orang yang melakukan 

pekerjaan untuk mencapai tugas, Accountable 

(Penanggung jawab) Orang yang bertanggung jawab,  

Consulted (Penasehat) Orang yang dimintai pendapat 

tentang suatu pekerjaan, dan Informed (Terinformasi) 

Orang yang selalu mendapatkan informasi tentang 

kemajuan pekerjaan [9]. 

 

B.5. Model Kematangan (Maturity Models) 

Model kematangan untuk pengelolaan dan 

kontrol pada proses teknologi informasi didasarkan pada 

metode evaluasi organisasi. Model kematangan terdiri 

dari 6 level mulai dari level 0 hingga level 5. Model 

kematangan dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan 

persoalan yang ada dan bagaimana menentukan prioritas 

peningkatan. Model kematangan juga dirancang sebagai 

profil proses teknologi informasi, sehingga organisasi 

akan dapat mengenali deskripsi mengenai keadaan 

sekarang dan kemungkinan mendatang [10].  

 

III. METODE PENELITIAN 

Flowchart atau diagram alir dari tahapan penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Mulai Melakukan Studi Pustaka Mengumpulkan Data
Mengidentifikasi Visi, Misi, 

dan Strategi

Mengidentifikasi Business 

Goals, IT Goals, dan  IT 

Process

Melakukan Wawancara dan 

Kuesioner
Menentukan Maturity Level

Melakukan Analisis 

Keadaan Sekarang dan 

Keadaan yang Dinginkan

Selesai

Melakukan Pemetaan  

Balance Score Card

Melakukan Uji Validitas dan 

Reliabilitas

Melakukan Analisis 

Kesenjangan

Memberikan Rekomendasi 

Perbaikan
 

                  Gambar 1. Flowchart tahapan penelitian 

A. Studi Pustaka 

Tahap pertama yang dilakukan pada penelitian ini 

yaitu studi pustaka. Studi pustaka yang dilakukan pada 

penelitian ini yaitu dengan mempelajari jurnal-jurnal 

mengenai tata kelola informasi yang telah dilakukan 

sebelumnya pada suatu organisasi atau instansi. Sasaran 

dari studi pustaka pada penelitian ini yaitu untuk dapat 

melihat gambaran umum mengenai metode dan kerangka 

kerja yang digunakan dalam ruang lingkup tata kelola 

teknologi informasi dan COBIT 4.1. 
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B. Mengumpulkan Data 

Dalam pengumpulan data, dilakukan observasi 

untuk mengetahui keadaan teknologi informasi pada 

DISNAKKESWAN Prov.NTB. Observasi dilakukan 

dengan melihat kegitan apa saja yang dilakukan dan 

bagaimana keadaan DISNAKKESWAN Prov.NTB saat 

ini. Selain itu, observasi dilakukan untuk mengetahui 

teknologi informasi apa saja yang telah digunakan pada 

DISNAKKESWAN Prov.NTB. Data yang dikumpulkan 

pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari 

responden yang didapat dari hasil wawancara. Data yang 

didapat dari hasil wawancara yaitu permasalahan-

permasalahan teknologi informasi yang ada pada 

DISNAKKESWAN Prov.NTB. Sedangkan data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari beberapa laporan 

yang telah dipublikasikan oleh DISNAKKESWAN 

Prov.NTB secara internal dan dapat dijaga keabsahannya. 

Data sekunder tersebut, yaitu : Visi, misi, dan strategi 

bisnis DISNAKKESWAN Prov.NTB yang digunakan 

untuk mengidentifikasi IT process. Selain itu, terdapat 

pula struktur organisasi yang digunakan untuk 

menentukan RACI roles. 

 

C. Mengidentifikasi Visi, Misi, dan Strategi 

Setelah melakukan pengumpulan data, maka 

setelah itu akan dilakukan tahap identifikasi visi, misi, 

dan strategi. Identifikas visi, misi, dan strategi dilakukan 

untuk mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi 

oleh DISNAKKESWAN Prov.NTB dengan cara 

melakukan wawancara dan observasi. Dari hasil 

wawancara, observasi, dan megindentifikasi visi, misi, 

dan strategi tersebut, maka dapat diketahui apa saja 

masalah teknologi informasi pada DISNAKKESWAN 

Prov.NTB yang akan dijadikan permasalahan dalam 

pembuatan tugas akhir.  

 

D. Memetakan Balance Scorecard 

Balanced Scorecard merupakan kartu skor yang 

digunakan sebagai sistem pengukuran kinerja yang 

melihat organisasi secara keseluruhan, pengukuran kinerja 

secara umum dapat dilakukan dengan memperhatikan 

empat perspektif, yaitu: perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif proses bisnis/internal dan perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk melakukan 

Balance Scorecard, hal yang harus dilakukan yaitu 

mencocokkan visi, misi, dan strategi dari 

DISNAKKESWAN Prov.NTB kedalam empat perspektif. 

 

E. Mengidentifikasi Business Goals, IT Goals, dan  IT 

    Process 

Setelah memetakan Balanced Scorecard, maka 

selanjutnya mengidentifikasi business goals, IT goals, 

dan IT Process. COBIT 4.1 telah mendefinisikan 

business goals (tujuan bisnis) yang sifatnya umum. 

Business goals tersebut pada dasarnya dikelompokkan ke 

dalam empat perspektif sesuai dengan konsep Balance 

Scorecard dengan jumlah sebanyak 17 (tujuh belas) 

tujuan bisnis. Visi, misi, dan strategi DISNAKKESWAN 

Prov.NTB dicocokkan dengan 17 tujuan bisnis yang ada 

pada empat perspektif tersebut. Maka akan didapatkan 

business Goals yang sesuai dengan permasalahan pada 

DISNAKKESWAN Prov.NTB. Setelah mengidentifikasi  

business goals, langkah selanjutnya adalah 

mengidentifikasi IT goals  yang sesuai dengan keadaan 

DISNAKKESWAN Prov.NTB. Berdasarkan  business 

goals  yang telah diidentifikasi terlebih dahulu, maka kita 

dapat melihat  IT goals  apa saja yang sesuai dengan 

permasalahan pada DISNAKKESWAN Prov.NTB. 

Setelah mendapatkan IT goals, maka dilanjutkan dengan 

melakukan identifikasi IT process dari gabungan IT goals 

dipetakan ke proses-proses COBIT atau IT process. Ada 

34 proses yang diusulkan oleh COBIT sebagai proses-

proses yang diperlukan untuk menyusun tata kelola 

teknologi informasi yang baik yang mendukung 

tercapainya tujuan bisnis. Dari IT goals yang telah 

didapatkan, maka selanjutnya mencocokkan IT goals 

dengan 34 IT process tersebut, IT process yang sesuai 

dengan IT goals yang telah ditentukan terlebih dahulu. 

Selanjutnya, lihat IT process yang paling banyak muncul. 

Setelah mendapatkan IT process yang paling sering 

muncul, maka sesuaikan dengan permasalahan yang ada 

pada DISNAKKESWAN Prov.NTB. Jika sesuai, cari 

pasangan dari IT process yang terdapat pada buku 

COBIT 4.1, sesuaikan dengan permasalahan pada 

DISNAKKESWAN Prov.NTB. Hasil dari tahap ini 

adalah penentuan dua proses TI yang diambil sebagai 

fokus penelitian yakni proses TI PO4 (Define the IT 

Processes, Organisation and Relationships) dan AI3 

(Acquire and Maintain Technology Infrastructure). 

 

F. Melakukan Wawancara dan Kuesioner 

Setelah mendapatkan IT process yang sesuai, 

lanjutkan dengan melakukan identifikasi Control 

Objective. Untuk setiap IT Process terdapat control 

objective yang berbeda-beda. Berdasarkan Control 

objective tersebut, lalu dibuat pertanyaan wawancara dan 

kuesioner. Proses wawancara dilakukan pada pegawai 

atau pejabat DISNAKKESWAN Prov.NTB yang sesuai 

dengan tabel RACI yang telah ditentukan sebelumnya.  

Sama seperti pada proses wawancara, proses 

kuesioner dilakukan pada pegawai atau pejabat 

DISNAKKESWAN Prov.NTB yang sesuai dengan tabel 

RACI yang telah ditentukan sebelumnya. Pembuatan 

kuesioner didasari oleh enam atribut kematangan. 

Masing-masing pertanyaan memiliki tingkat nilai yang 

berbobot antara 0 sampai dengan 5 sesuai dengan 

maturity level yang terdapat pada COBIT. 

G. Melakukan Uji Reliabilitas dan Validitas 

             Dari hasil kuesioner yang terkumpul akan 

dilakukan beberapa uji untuk memastikan reliabilitas dan 

validitas data. Metode pada uji reliabilitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode Cronbach 

alpha. Sedangkan metode yang digunakan untuk 
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memastikan validitas data  tersebut adalah uji validitas 

menggunakan Korelasi Pearson. Uji Reliabilitas 

memberikan keyakinan bahwa kuisioner yang digunakan 

menunjukkan konsistensi dalam mengukur gejala yang 

sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode Cronbach 

Alpha. Data yang dianalisa harus memiliki nilai alpha > 

0,6 agar data tersebut dapat dianggap reliabel.  

             Sedangkan Uji validitas dilakukan dengan 

menggunakan metode Korelasi Pearson, yaitu dengan 

mengkorelasikan skor butir pada kuisioner dengan skor 

totalnya. Untuk semua jawaban pada setiap atribut 

dihitung nilai r (korelasi dengan skor total) dan 

dibandingkan dengan nilai r pada tabel Pearson Product-

moment Correlation Coefficient untuk jumlah responden 

yang sesuai. Jika nila r-hitung lebih besar daripada r-

tabel, maka item dikatakan valid. 

H. Menentukan Maturity Level 

Setelah menghitung hasil data yang reliable dan valid, 

selanjutnya menghitung rerata dari jawaban kuesioner. 

Penghitungan dilakukan untuk menyimpulkan berapakah 

jawaban pada keadaan saat ini dan keadaan yang 

diinginkan yang sesuai dengan DISNAKKESWAN 

Prov.NTB. Perhitungan tersebut dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kematangan dari tata kelola teknologi 

informasi pada DISNAKKESWAN Prov.NTB. 

 

I. Melakukan Analisis Keadaan Sekarang dan Keadaan 

    Yang Diinginkan 

Analisis keadaan sekarang dan keadaan yang 

diinginkan dibuat berdasarkan hasil wawancara dan 

kuesioner yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis ini 

dilakukan untuk mengetahui keadaan tata kelola 

teknologi informasi yang ada sekarang dan juga tata 

kelola teknologi informasi yang diinginkan oleh 

DISNAKKESWAN Prov.NTB.   

 

J. Melakukan Analisis Kesenjangan 

Setelah tingkat kematangan tata kelola teknologi 

informasi untuk keadaan saat ini (as is) dan tingkat 

kematangan tata kelola teknologi informasi keadaan yang 

diinginkan (to be) diperoleh, maka akan dilakukan analisis 

kesenjangan (gap analysis) terhadap tingkat kematangan 

tersebut. Analisis kesenjangan tata kelola teknologi 

informasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan 

perbaikan tata kelola teknologi informasi berdasarkan 

atribut tingkat kematangan mengenai proses mana saja 

yang memiliki kesenjangan dan membutuhkan perbaikan 

tata kelola teknologi informasi. Analisis kesenjangan akan 

memuat proses perbaikan tata kelola teknologi informasi 

yang lebih terarah dan fokus kepada atribut model 

kematangan yang memiliki kesenjangan. 

K. Rekomendasi Perbaikan 

Rekomendasi perbaikan diperoleh dari hasil 

analisis yang dilakukan terhadap tingkat kematangan saat 

ini dan tingkat kematangan yang diinginkan. Perolehan 

rekomendasi tersebut diharapkan mampu memberikan 

hasil yang maksimal dalam pengelolaan teknologi 

informasi pada DISNAKKESWAN Prov.NTB. 

Rekomendasi akan disesuaikan dengan strategi bisnis dan 

kemampuan DISNAKKESWAN Prov.NTB untuk jangka 

masa depan. Rekomendasi akan disusun berdasarkan 

kondisi DISNAKKESWAN Prov.NTB sebenarnya. 

Rekomendasi dapat dijalankan secara bertahap sehingga 

rekomendasi ini dapat dikembangkan dan digunakan oleh 

DISNAKKESWAN Prov.NTB.  

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Rekapitulasi Hasil Kuesioner 

Setelah dilakukan pengisian kusioner oleh responden 

berdasarkan RACI roles maka, didapatkan data hasil 

kuesioner pada dua IT process yang terpilih yaitu PO4 dan 

AI3, responden pada IT process PO4 sejumlah 15 orang 

dan pada IT process AI3 sejumlah 13 orang.  

B. Hasil Perhitungan Kuesioner 

Berdasarkan rekapitulasi hasil kuesioner yang telah 

dilakukan maka tahap selanjutnya ada menghitung nilai 

IQR. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami 

nilai IQR maka akan direpresentasikan dalam bentuk 

Boxplot yang dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gamrbar 3. 

 

Gambar 2. Diagram Boxplot Perhitungan IQR PO4 

Dari diagram boxplot perhitungan IQR PO4 

pada Gambar 2 bisa dilihat bahwa pada atribut AC 

kondisi To Be terdapat tanda bintang (**) dua yang 

menunjukkan bahwa terdapat nilai outlier sebanyak dua 

pada data dengan nilai 4, sama halnya dengan atribut 

kematangan GSM pada kondisi To Be. 

 

 
Gambar 3. Diagram Boxplot Perhitungan IQR AI3 
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        Dari diagram boxplot perhitungan IQR AI3 pada 

Gambar 3 bisa dilihat bahwa pada atribut AC kondisi As 

Is dan To Be terdapat tanda bintang (**) dua yang 

menunjukkan bahwa terdapat nilai outlier sebanyak dua 

pada data dengan nilai 4, sama halnya dengan atribut 

kematangan TA pada kondisi As Is dan atribut SE pada 

kondisi To Be. 

 

B.1. Melakukan Uji Reliabilitas dan Uji Validitas 

Berikut dapat dilihat pada Tabel I hasil perhitungan 

uji reliabilitas dengan metode Cronbach’s Alpha dari 

kedua IT Process yakni Proses PO4 dan Proses AI3 :  

TABEL I.  HASIL UJI RELIABILITAS 

 IT Process Status Alpha Reliabilitas 

PO4 As Is 0,9282 Sangat Tinggi 

To Be 0,8555 Tinggi 

AI3 As Is 0,8015 Tinggi 

To Be 0,8800 Tinggi 

 

Berikut dapat dilihat pada Tabel II dan Tabel III hasil 

perhitungan uji validitas menggunakan metode Korelasi 

Pearson dari kedua IT Proses yakni Proses PO4 dan 

Proses AI3 : 

TABEL II.  HASIL UJI VALIDITAS PO4 

No Artribut Status r-hitung r-tabel  Validasi 

1 AC As is 0,984 0,514 Valid 

To be 0,719 0,514 Valid 

2 PSP As is 0,901 0,514 Valid 

To be 0,772 0,514 Valid 

3 TA As is 0,936 0,514 Valid 

To be 0,793 0,514 Valid 

4 SE As is 0,936 0,514 Valid 

To be 0,813 0,514 Valid 

5 RA As is 0,937 0,514 Valid 

To be 0,772 0,514 Valid 

6 GSM As is 0,818 0,514 Valid 

To be 0,719 0,514 Valid 

 

TABEL III.  HASIL UJI VALIDITAS AI3 

No Artribut Status r-hitung r-tabel  Validasi 

1 AC As is 0,720 0,514 Valid 

To be 0,778 0,514 Valid 

2 PSP As is 0,882 0,514 Valid 

To be 0,873 0,514 Valid 

3 TA As is 0,720 0,514 Valid 

To be 0,873 0,514 Valid 

4 SE As is 0,950 0,514 Valid 

To be 0,778 0,514 Valid 

5 RA As is 0,926 0,514 Valid 

To be 0,567 0,514 Valid 

6 GSM As is 0,756 0,514 Valid 

To be 0,873 0,514 Valid 

 

C. Perhitungan Maturity Level 

Setelah menghitung hasil data kuesioner yang reliabel 

dan valid, selanjutnya menghitung maturity level untuk 

menyimpulkan keadaan saat ini dan keadaan yang 

diinginkan yang sesuai dengan DISNAKKESWAN 

Prov.NTB. Berikut ini hasil dari perhitungan maturity 

level yang dapat dilihat pada Tabel IV dan Tabel V : 

 

TABEL IV.  MATURITY LEVEL PO4 

No Atribut 

Nilai 

Kematangan 

Tingkat 

kematangan 

As Is To Be As Is To Be 

1. AC 2,87 4,86 2 4 

2. PSP 2,46 4,26 2 4 

3. TA 2,53 4,73 2 4 

4. SE 2,53 4,53 2 4 

5. RA 2,40 4,26 2 4 

6. GSM 3,26 4,86 3 4 

Rata-Rata 2,67 4.25 2 4 

 

TABEL V.  MATURITY LEVEL AI3 

No Atribut 

Nilai 

Kematangan 

Tingkat 

kematangan 

As Is To Be As Is To Be 

1. AC 2,84 4,84 2 4 

2. PSP 2,69 4,46 2 4 

3. TA 2,84 4,46 2 4 

4. SE 2,76 4,84 2 4 

5. RA 3,15 4,76 3 4 

6. GSM 3,15 4,46 3 4 

Rata-Rata 2,905  4,636 2 4 

Untuk merepresentasikan nilai dari maturity level 

tiap-tiap atribut maka dibuatlah dalam bentuk Spider 

Chart untuk memudahkan pembaca dalam memahami 

kondisi saat ini (As Is) dan kondisi yang diharapkan (To 

Be). Berikut adalah Spider Chart kedua IT process PO4 

dan AI3 pada Gambar 4 dan Gambar 5 : 

 

Gambar 4. Diagram Spiderchart Perhitungan Maturity Level PO4 

Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa keadaan saat 

ini pada atribut kematangan AC dan GSM berada pada 

tingkat kematangan 3 yaitu defined,  atribut kematangan 

PSP, TA, SE, dan RA berada pada tingkat kematangan 2 

yaitu Repeatable but Intuitive. Sedangkan keadaan yang 

diingikan menunjukkan bahwa semua atribut kematangan 
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berada pada tingkat 4 yaitu managed and measurable, 

sehingga pada spiderchart dapat terlihat kesenjangan 

antara keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan. 

 

 

Gambar 5. Diagram Spiderchart Perhitungan Maturity Level AI3 

Pada Gambar  5 dapat dilihat bahwa keadaan 

saat ini pada atribut kematangan AC, PSP, TA, dan SE 

berada pada tingkat kematangan 2 yaitu repeatable but 

intuitive, atribut kematangan RA dan GSM barada pada 

tingkat kematangan 3 yaitu defined.  Sedangkan keadaan 

yang diingikan menunjukkan bahwa semua atribut 

kematangan berada pada tingkat 4 yaitu managed and 

measurable, sehingga pada spiderchart dapat terlihat 

kesenjangan antara keadaan sekarang dan keadaan yang 

diinginkan. 

 

C.1. Analisis Keadaan  Saat Ini 

Nilai tingkat kematangan atau maturity level pada 

keadaa saat ini masing-masing atribut IT process PO4 

dan AI3 secara  umum menunjukkan level 2 dan 3. 

Pada atribut Awareness and Communication (AC) 

dapat disimpulkan bahwa DISNAKKESWAN Prov.NTB  

telah menyadari pentingnya menentukan proses, 

organisasi, dan hubungan TI, namun DISNAKKESWAN 

Prov.NTB belum memiliki struktur organisasi TI dan 

belum mendefinisikan proses apa saja yang dilakukan 

dalam pengelola teknologi informasi. 

Pada atribut Policies, Standards and Procedures 

(PSP) dapat disimpulkan bahwa DISNAKKESWAN 

Prov.NTB menyadari pentingnya memiliki kebijakan, 

standar, ataupun prosedur yang terkait dengan  proses, 

organisasi, dan hubungan TI, namun karena 

DISNAKKESWAN Prov.NTB tidak memiliki struktur 

organisasi TI, sehingga belum ada kebijakan, standar, 

ataupun prosedur yang terkait dengan proses TI tersebut 

karena belum ada yang membuat dan mengaturnya. 

Pada atribut Tools and Automation (TA) dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan tools pada 

DISNAKKESWAN Prov.NTB dapat membantu 

mempermudah pekerjaan, namun apabila terjadi 

kerusakan sistem, maka kerusakan tersebut tidak dapat 

ditanggulangi karena semua sistem informasi ataupun 

aplikasi dikelola oleh DISKOMINFOTIK. 

Pada atribut Skill and Expertise (SE) dapat 

disimpulkan bahwa DISNAKKESWAN Prov.NTB 

belum memiliki divisi IT secara internal dalam struktur 

organisasi untuk menangani masalah-masalah yang dapat 

ditimbulkan dalam penggunaan IT, sehingga sering kali 

tanggung jawab hanya pada satu individu, hal ini 

dikarenakan kurangnya personil bagian IT yang memiliki 

keterampilan di bidang teknologi informasi. 

Pada atribut Responsibility and Accountable (RA) 

dapat disimpulkan bahwa DISNAKKESWAN Prov.NTB 

menyadari pentingnya menetapkan tanggung jawab 

dalam melakukan proses TI. Namun, peran dan tanggung 

jawab belum ditetapkan untuk organisasi TI, sehingga  

pembagian peran dan tanggung jawab tidak dapat  

didefinisikan dan diimplementasikan. 

Pada atribut Goal Setting and Measurment (GSM) 

dapat disimpulkan bahwa DISNAKKESWAN Prov.NTB 

belum memiliki struktur organisasi dan kerangka kerja 

proses TI, dimana didalam proses kerangka kerja tersebut 

terdapat pengukuran kinerja, sehingga 

DISNAKKESWAN Prov.NTB belum dapat melakukan 

pengawasan pengukuran atas kinerja dari pegawai dan 

pejabat yang sesuai dengan tanggung jawab yang telah 

dijabarakan pada struktur organisasi TI. 

 

C.2. Analisis Keadaan yang Diinginkankan 

Nilai tingkat kematangan atau maturity level pada 

keadaa saat ini masing-masing atribut IT process PO4 

dan AI3 secara  umum menunjukkan level 4. 

Pada atribut Awareness and Communication (AC) 

dapat disimpulkan bahwa DISNAKKESWAN Prov.NTB 

diharapkan telah memiliki struktur organisasi TI yang 

mencerminkan kebutuhan bisnis dengan cara 

mengkomunikasikan dan mendiskusikan pembentukan 

struktur organisasi TI yang dapat membantu 

mengorganisir proses-proses TI dan telah  mentukan 

kerangka kerja proses TI untuk melaksanakan rencana 

strategis TI. 

Pada atribut Policies, Standards and Procedures 

(PSP), dapat disimpulkan bahwa DISNAKKESWAN 

Prov.NTB diharapkan telah  membentuk suatu  kebijakan 

dan Standar Operasional Prosedur mengenai teknologi 

informasi yang dapat diterapkan dan dipahami oleh 

semua tingkat organisasi TI dan dikelola dengan baik, 

sehingga setiap pihak telah mengetahui tanggung 

jawabnya masing-masing dengan jelas sesuai dengan 

tupoksi yang telah dibuat. 

Pada atribut Tools and Automation (TA) dapat 

disimpulkan bahwa DISNAKKESWAN Prov.NTB 

diharapkan memiliki tools yang telah sesuai dengan 

kebutuhan bisnis dan bukan hanya pegawai yang paham 

teknologi informasi saja yang dapat, tetapi semua sumber 

daya manusia yang ada pada DISNAKKESWAN 

Prov.NTB dapat menggunakannya secara optimal. 

Pada atribut Skill and Expertise (SE) dapat 

disimpulkan bahwa DISNAKKESWAN Prov.NTB 

diharapkan telah memiliki divisi IT secara internal dalam 

struktur organisasi untuk menangani masalah-masalah 

yang dapat ditimbulkan dalam penggunaan IT, sehingga 
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setiap pihak telah mengetahui tanggung jawabnya 

masing-masing. 

Pada atribut Responsibility and Accountable (RA) 

dapat disimpulkan bahwa DISNAKKESWAN Prov.NTB 

diharapkan telah memiliki organisasi TI yang telah 

menetapkan tanggung jawab dan mencakup semua peran 

yang diperlukan dalam melakukan proses TI, sehingga 

secara proaktif dapat menanggapi perubahan bisnis. 

Pada atribut Goal Setting and Measurment (GSM) 

dapat disimpulkan bahwa DISNAKKESWAN Prov.NTB 

diharapkan telah memiliki kerangka kerja proses TI, 

dimana didalam proses kerangka kerja tersebut terdapat 

pengukuran kinerja, sehingga DISNAKKESWAN 

Prov.NTB diharapkan telah melakukan pengawasan 

pengukuran atas kinerja dari pegawai dan pejabat yang 

sesuai dengan tanggung jawab yang telah dijabarakan 

pada struktur organisasi TI, pengawasan dilakukan 

dengan cara  penilaian berkala terhapat kinerja pegawai 

maupun pejabat untuk mengetahui  bahwa  tujuan mana 

saja yang telah tercapai. 

 

C.3. Analisis Kesenjangan 

Berdasarkan hasil analisis tingkat kematangan atau  

maturity level kedaan sekarang (As Is) dan maturity level 

keadaan yang diinginkankan (To Be) maka didapatkan 

adanya kesenjangan/gap maturity level. Kesenjangan/gap 

maturity level pada IT process PO4 besarnya adalah 2 

tingkat pada atribut AC, PSP, SE, TA, dan RA yaitu dari 

tingkat kematangan 2 menuju ke tingkat kematangan 4, 

pada atribut GSM memiliki gap sebesar 1 tingkatan 

dimana tingkat kematangan 3 menuju ke tingkat 

kematangan 4. Sedangkan pada  IT process AI3 besar 

kesenjangan pada atribut AC, PSP, SE, dan TA yaitu dari 

tingkat kematangan 2 menuju ke tingkat kematangan 4, 

pada atribut RA dan GSM memiliki gap sebesar 1 

tingkatan dimana tingkat kematangan 3 menuju ke 

tingkat kematangan 4. 

 

D. Rekomendasi Perbaikan 

Rekomendasi perbaikan diperoleh dari hasil analisis 

yang dilakukan terhadap tingkat kematangan saat ini dan 

tingkat kematangan yang diinginkan. Perolehan 

rekomendasi tersebut diharapkan mampu memberikan 

hasil yang maksimal dalam pengelolaan teknologi 

informasi pada DISNAKKESWAN Prov.NTB. Berikut 

ini rekomendasi perbaikan untuk IT process PO4 dan AI3 

bagi tata kelola teknologi informasi pada 

DISNAKKESWAN Prov.NTB : 

 

D.1. Pencapaian Tingkat 3 

     Berikut ini, pencapaian tingkat kematangan 3, 

dimana proses pencapaian tingkat kematangan ini 

melibatkan atribut kematangan AC, PSP, TA, SE dan 

RA. Pada pencapaian tingkat kematangan 3 ini ada 

beberapa tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka 

usulan rekomendasi perbaikan, sebagai berikut : 

- Pada atribut AC mengatur dan mengkomunikasikan 

struktur organisasi TI yang sesuai dengan kebutuhan 

bisnis, menetapkan badan dan struktur organisasi yang 

sesuai dengan kebutuhan bisnis, organisasi TI 

didokumentasikan dan diselaraskan dengan strategi TI 

dan menetapkan rencana pengadaan infrastruktur 

teknologi. 

- Pada atribut PSP membentuk rencana strategis 

teknologi informasi pada setiap kegiatan operasional 

yang ada, melakukan analisis Standar Operasional 

Prosedur mengenai teknologi informasi, menetapkan 

langkah-langkah standar dan prosedur yang sesuai 

untuk memelihara infrastruktur TI. 

- Pada atribut TA mempertahankan koordinasi, 

komunikasi dan struktur penghubung antara 

DISNAKKESWAN Prov.NTB dengan 

DISKOMINFOTIK dan melakukan analisis alokasi dan 

sumber daya yang memadai. 

- Pada atribut SE mengurangi risiko sangat 

ketergantungan pada individu kunci, menetapkan 

persyaratan dan keahlian staf IT, merekrut dan melatih 

personel TI untuk mendukung rencana strategis TI. 

- Pada atribut RA mendefinisikan peran, fungsi, dan 

tanggung jawab yang harus dilakukan oleh personel TI 

dan yang harus dilakukan oleh pengguna teknologi 

informasi sehingga dapat diimplementasikan dan 

mengatur dengan jelas pemisahan tugas dari unit-unit 

pengelola TI di DISNAKKESWAN Prov.NTB. 

 

D.2. Pencapaian Tingkat 4 

Berikut ini, pencapaian tingkat kematangan 4, dimana 

proses pencapaian tingkat kematangan ini melibatkan 

semua atribut kematangan. Pada pencapaian tingkat 

kematangan 4 ini ada beberapa tindakan yang perlu 

dilakukan dalam rangka usulan rekomendasi perbaikan, 

sebagai berikut : 

- Pada atribut AC, memiliki struktur organisasi TI yang 

mencerminkan kebutuhan bisnis, Memiliki kerangka 

kerja yang menyertakan struktur proses TI, meninjau 

secara rutin peran dan tanggung jawab yang telah 

didefinisikan pada struktur organisasi TI, dan 

menyediakan berbagai infrastruktur teknologi informasi 

yang sesuai dengan kebutuhan. 

- Pada atribut PSP, memiliki beberapa Standar 

Operasional Prosedur mengenai teknologi informasi, 

Memiliki rencana strategis TI, dan Melakukan evaluasi 

Standar Operasional Prosedur mengenai teknologi 

informasi setiap tahunnya. 

- Pada atribut TA memiliki tools yang ada telah sesuai 

dengan kebutuhan bisnis, menetapkan dan 

mempertahankan komunikasi dan struktur penghubung 

yang optimal antara DISNAKKESWAN Prov.NTB 

dengan DISKOMINFOTIK, melakukan pergantian 

hardware  yang umumnya dilakukan 5 tahun sekali, dan 

membuat bahan Rencana Kerja dan Anggaran dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk kebutuhan 

infrastruktur teknologi. 

- Pada atribut SE, menambah staf IT yang memiliki 

keterampilan yang baik dibidang teknologi informasi, 
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mengatur ketentuan mengenai tenaga/pegawai kontrak, 

dan mengevaluasi kompetensi staf TI secara rutin. 

- Pada atribut RA, mengatur pemisahan tugas secara 

tertulis pada tupoksi ataupun Standar Operasional 

Prosedur dan menentukan dan menetapkan peran 

penting dalam pengelolaan risiko TI. 

- Pada atribut GSM, melakukan pengawasan pengukuran 

atas kinerja dari pegawai dan pejabat yang sesuai 

dengan tanggung jawab yang telah dijabarakan pada 

struktur organisasi TI dan mengevaluasi kompetensi 

staf TI secara rutin. 

E. Rencana Aksi 

            Berikut ini pengelompokan rencana aksi 

kedalam lima IT Goals yang terpilih pada tahap Goals 

and Metrics yang diusulkan untuk melakukan perbaikan 

tata kelola teknologi informasi pada DISNAKKESWAN 

Prov.NTB : 

1. Menanggapi persyaratan tata kelola yang sejalan 

dengan board direction 

a. Memiliki struktur organisasi TI yang 

mencerminkan kebutuhan bisnis yang  memiliki 

beberapa unit atau divisi yang sesuai dengan 

kebutuhan bisnis, misalnya  yang terdiri dari sub 

bagian infrastruktur teknologi informasi. Sub 

bagian infrastruktur teknologi informasi tersebut 

terdiri dari seksi analisis dan evaluasi kebutuhan 

infrastruktur TI, seksi pengelolaan dan 

dokumentasi infrastruktur TI, dan komite 

pengarah dan pengendali TI.  

b. Memiliki tupoksi yang mengatur dengan jelas 

pemisahan tugas dari unit-unit pengelola TI dan 

menentukan tanggung jawab yang mencakup 

semua peran yang diperlukan dan mencakup 

semua peran yang diperlukan dalam melakukan 

proses TI, dengan cara mengidentifikasi pegawai 

ataupun pejabat yang memiliki keterampilan di 

bidang TI.  

2. Menanggapi kebutuhan bisnis yang selaras dengan 

strategi bisnis yang ada 

a. Memiliki kerangka kerja yang menyertakan 

struktur proses TI yang dapat mengelola 

kesenjangan dan tumpang tindih pada proses TI, 

kepemilikan atau siapa yang bertanggung jawab 

pada organisasi TI, pengukuran kinerja TI, 

peningkatan dan target kualitas TI.  

b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran, 

dengan cara menyusun rencanan strategis 

teknologi informasi serta menyusun Rencana 

Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran untuk kebutuhan infrastruktur 

teknologi informasi yang dilakukan secara rutin 

tiap tahunnya, sehingga adanya usulan 

kebutuhan infrastruktur TI pada tiap awal tahun 

anggaran. 

c. Memiliki Standar Operasional Prosedur 

mengenai teknologi informasi dengan cara 

menyusun Standar Operasional Prosedur 

pemeliharaan dan perawatan infrastruktur 

teknologi, Standar Operasional Prosedur 

parencanaan TI dan pelaporan, dan Standar 

Operasional Prosedur pemakaian dan bantuan 

TI. 

3. Memperoleh dan memelihara infrastruktur TI yang 

telah terstandarisasi dan terintegrasi 

a. Memiliki rencana kerja pemeliharaan 

infrastruktur teknologi, dengan cara melakukan 

penjadwalan penugasan dari pegawai yang 

memiliki tanggung jawab  dalam pemeliharaan 

dan perawatan infrastruktur teknologi tersebut. 

Melakukan pergantian hardware  yang 

umumnya dilakukan 5 tahun sekali dan 

melakukan pelatihan mengenai penggunaan dan 

pemeliharaan infrastruktur TI. 

b. Mempertahankan koordinasi, komunikasi dan 

struktur penghubung antara DISNAKKESWAN 

Prov.NTB dengan DISKOMINFOTIK, misalnya 

dengan  melakukan identifikasi masalah yang 

terjadi pada sistem, sehingga dapat memberi 

laporan kepada DISKOMINFOTIK untuk 

melakukan perbaikan sistem.  

4. Mengoptimalkan infrastruktur TI, sumber daya, dan 

kapabilitas 

a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang 

diperlukan untuk kebutuhan infrastruktur 

teknologi informasi. 

b. Melakukan pegawasan dan evaluasi terhadap 

peran dan tanggung jawab personel TI dalam hal 

memelihara infrastruktur TI. 

c. Memiliki suatu Standar Operasional Prosedur 

yang secara khusus menetapkan prosedur-

prosedur pemeliharaan dan perawatan 

infrastruktur teknologi, dengan cara menyusun 

aktifitas-aktifitas yang sesuai untuk Standar 

Operasional Prosedur yang mengatur 

pemeliharaan infrastruktur TI. 

5. Menciptakan ketangkasan TI  

a. Menambah staf IT yang memiliki keterampilan 

yang baik dibidang teknologi informasi, dengan 

cara merekrut pegawai ataupun pejabat yang 

memiliki keterampilan di bidang TI maupun  

merekrut tenaga kontrak dari luar organisasi 

yang bukan pegawai negeri sipil dan 

menetapkan persyaratan dan keahlian staf IT. 

b. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi, dengan 

cara mengevaluasi apakah peran dan tanggung 

jawab tersebut telah sesuai dengan 

perkembangan baru dalam TI dan mengevaluasi 

kompetensi staf TI secara rutin untuk menjamin 

bahwa kompetensi staf TI tersebut sudah sesuai 

standar yang ditetapkan. Pengawasan tersebut 

dapat dilakukan dengan membuat suatu survey 

atau kuisioner untuk seluruh staf agar tau 

bagaimana kinerja staf dalam kurun waktu yang 

telah di tentukan.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari  hasil perhitungan tingkat kematangan keadaan 

sekarang, IT process PO4 berada pada level 2 yaitu 

repeatable but intuitive dimana pada 

DISNAKKESWAN Prov.NTB pembagian peran dan 

tanggung jawab belum didefinisikan dan 

diimplementasikan, sehingga sering kali tanggung 

jawab hanya pada satu individu, sedangkan pada IT 

process AI3 juga berada pada level 2 dimana pada 

DISNAKKESWAN Prov.NTB pemeliharaan 

infrastruktur TI  tidak didasarkan pada kebutuhan 

yang harus didukung dan penjadwalan terhadap 

pemeliharaan infrastruktur teknologi belum 

sepenuhnya terkoordinasi. 

2. Pada hasil perhitungan tingkat kematangan keadaan 

yang diinginkan, IT process PO4 berada pada level 4 

yaitu manage and measurable diamana organisasi TI 

secara proaktif menanggapi perubahan dan 

mencakup semua peran yang diperlukan untuk 

memenuhi persyaratan bisnis, sedangkan pada IT 

process AI3 juga berada pada level 4 dimana 

infrastruktur teknologi informasi pada 

DISNAKKESWAN Prov.NTB telah memadai untuk 

mendukung proses bisnis organisasi disertai dengan 

adanya anggaran terkait pemenuhan infrastruktur TI. 

3. Telah disusun langkah-langkah rekomendasi yang 

bertujuan untuk meningkatkan kematangan sesuai 

dengan yang diharapkan. Rekomendasi juga 

dilengkapi dengan outcome measure dan 

performance indicator yang dapat menjadi panduan 

dalam mendefinisikan proses dan memelihara 

infrastruktur TI. 

 

B. Saran 

    Dari penelitian yang telah dilakukan penulis 

mempunyai saran-saran yang nantinya dapat digunakan 

oleh perusahan untuk memperbaiki tata kelola teknologi 

informasi di DISNAKKESWAN Prov.NTB dan sebagai 

landasan bagi penelitian selanjutnya. Saran-saran tersebut 

antara lain:  

1. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh 

DISNAKKESWAN Prov.NTB dalam memperbaiki 

tata kelola teknologi informasinya adalah 

meningkatkan tata kelola pada subdomain PO4 dan 

AI3 sesuai dengan  rekomendasi yang telah diberikan 

oleh penulis.  

2. Mendokumentasikan setiap kegiatan perencanaan, 

dokumentasi kegiatan teknologi informasi, dan 

dokumentasi strategi teknologi informasi yang 

berkaitan dengan bisnis.  

3. Analisis tata kelola teknologi informasi pada 

DISNAKKESWAN Prov.NTB diharapkan pada 

masa mendatang dapat menggunakan model COBIT 

5. 
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