
 

Bab 4 

Hasil dan Pembahasan 

 
 Setelah membuat metode penelitian pada bab sebelumnya, 

maka pada bab ini akan ditampilkan hasil dari analisis yang 

dilakukan pada RSUD kota Salatiga. 

 

4.1 Analisis Maturity Level pada Domain Monitoring 

and evaluate 
Pada tahap ini menampilkan hasil dari analisis data yang 

telah diolah, hasil analisis mengacu pada metode yang telah dibahas 

pada bab sebelumnya.  

4.1.1 ME1 Monitor dan Evaluasi Kinerja TI 

Objective ini digunakan untuk memastikan TI memberikan 

kontribusi bagi bisnis sesuai dengan arahan dan kebijakan yang 

sudah ditetapkan apakah telah sesuai dengan kebutuhan RSUD 

Salatiga. Hal ini bisa dilakukan dengan melihat kinerja TI dalam 

pengelolan RSUD Salatiga. Pada Tabel 4.1 merupakan hasil 

perhitungan dari kuesioner ME1. 

 

   Maturity   Level   

ME1 Control Objective 0 1 2 3 4 5 

ME1.1 Membentuk kerangka pemantauan umum 

dan pendekatan untuk menentukan ruang 

 √     

28 
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lingkup, metodologi dan proses yang harus 

diikuti untuk mengukur solusi TI dan 

pelayanan, dan memantau kontribusi TI 

untuk bisnis. Mengintegrasikan kerangka 

kerja dengan kinerja sistem manajemen 

perusahaan 

ME1.2 Bekerja dengan bisnis untuk menentukan 

target kinerja mereka yang seimbang dan 

disetujui oleh bisnis lainnya dan yang 

relevan  stakeholder.  Tentukan tolok ukur 

yang dapat digunakan untuk 

membandingkan target, dan 

mengidentifikasi data yang tersedia yang 

dikumpulkan untuk mengukur

target. Menetapkan proses untuk 

mengumpulkan data yang tepat waktu dan 

akurat untuk melaporkan kemajuan 

terhadap sasaran 

 √     

ME1.3 Menyebarkan metode pemantauan kinerja 

(misalnya, balanced scorecard) yang 

mencatat target; menangkap pengukuran; 

menyediakan  ringkas, melihat semua 

sekitar  kinerja TI, dan pas dengan sistem 

pemantauan perusahaan 

√      

ME1.4 Meninjau secara berkala  kinerja terhadap 

target, menganalisa penyebab 

 √     
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penyimpangan, dan memulai tindakan 

perbaikan untuk mengatasi

mendasari penyebab. Pada waktu yang 

tepat, melakukan analisis akar penyebab 

seluruh penyimpangan. 

ME1.5 Mengembangkan laporan manajemen 

senior pada kontribusi TI untuk bisnis, 

khususnya dalam hal kinerja perusahaan

portofolio, IT-enabled program investasi, 

dan solusi kinerja pelayanan penyampaian 

program individu. Sertakan dalam status 

melaporkan sejauh mana tujuan yang 

direncanakan telah dicapai, sumber daya 

yang digunakan dianggarkan, kinerja yang 

telah ditetapkan target terpenuhi dan risiko 

yang teridentifikasi dikurangi 

Mengantisipasi tinjauan manajemen senior 

dengan tindakan perbaikan menyarankan 

untuk penyimpangan utama. Memberikan 

laporan kepada manajemen senior, dan 

mengumpulkan umpan balik dari tinjauan 

manajemen 

 √     

ME1.6 Mengidentifikasi dan melakukan tindakan 

perbaikan berdasarkan kinerja, penilaian 

monitoring dan pelaporan. Ini termasuk 

tindak lanjut dari semua

 √     
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pemantauan, pelaporan dan penilaian 

melalui: 

•Review, negosiasi dan pembentukan 

tanggapan manajemen 

•Penugasan tanggung jawab untuk 

perbaikan 

•Pelacakan dari hasil tindakan yang 

dilakukan 

 

Tabel 4.1 Kuesioner ME1 
 

Nama Nilai 

Total Nilai Kuesioner 5 

Indeks Kuesioner 0.83 

Maturity Level Kuesioner 0.83 

 

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Kuesioner 
 

Total Nilai Kuesioner merupakan jumlah kuesioner. Indeks 

Kuesioner merupakan hasil rata-rata nilai kuesioner atau Total Nilai 

Kuesioner dibagi dengan jumlah control objective yang ada. Hasil 

indeks yang ada akan menjadi hasil untuk tingkat Maturity Level 

rumah sakit dinilai dari sub domain monitor dan evaluasi kinerja TI. 

Menurut management guidelines berdasarkan Maturity model yang 
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ada pada framework COBIT domain monitor dan evaluasi kinerja TI 

yang dimanefestasikan dalam bentuk scoring 0 sampai dengan 5, 

RSUD kota Salatiga berada pada score  atau pada posisi 0.83 yaitu 

Non-Existent, kekurangan yang menyeluruh terhadap proses apapun 

yang dapat dikenali. Rumah Sakit bahkan tidak mengetahui bahwa 

terdapat permasalahan yang harus diatasi. 

 

4.1.2 ME2 Monitor dan Evaluasi Pengendalian Internal 

Objective ini digunakaan untuk menentukan suatu kendali 

internal yang efektif yang sesuai dengan hukum dan regulasi yang 

ada. Proses ini meliputi pengawasan dan pelaporan kendali, hasil 

dari pengujian dan review dari pihak ketiga. Fokusnya adalah 

mengawasi proses kendali internal pada kegiatan yang berhubungan 

dengan IT dan mengidentifikasi aksi-aksi perbaikannya. Pada Tabel 

4.3 merupakan hasil perhitungan kuesioner ME2. 

 

 

   Maturity   Level   

ME2 Control Objective 0 1 2 3 4 5 

ME2.1 Terus memantau patokan dan 

meningkatkan kontrol TI dan 

mengendalikan kerangka kontrol untuk 

memenuhi tujuan organisasi 

  √    

ME2.2 Memantau dan mengevaluasi efisiensi dan 

efektivitas  internal control TI tinjauan 

manajerial. 

 √     
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ME2.3 Mengidentifikasi pengecualian kontrol, dan 

menganalisis dan mengidentifikasi yang 

mendasari akar penyebabnya. 

Meningkatkan pengecualian kontrol dan 

melapokan tepat kepada stakeholder. 

Institut tindakan korektif yang diperlukan. 

 √     

ME2.4 Mengevaluasi kelengkapan dan efektivitas 

pengendalian manajemen atas proses TI, 

kebijakan dan kontrak melalui  program 

penilaian diri terus. 

 √     

ME2.5 Memperoleh sesuai kebutuhan, kepastian 

lebih lanjut akan kelengkapan dan 

efektivitas pengendalian internal melalui 

pihak ketiga tinjauan. 

 √     

ME2.6 Menilai status kontrol internal penyedia 

layanan eksternal. Pastikan penyedia 

layanan eksternal mematuhi hukum dan

peraturan persyaratan dan kewajiban 

kontrak. 

 √     

ME2.7 Mengidentifikasi, memulai, melacak dan 

menerapkan tindakan perbaikan yang 

timbul dari penilaian pengendalian dan 

pelaporan. 

  √    

 
Tabel 4.3 Kuesioner ME2 
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Nama Nilai 

Total Nilai Kuesioner 9 

Indeks Kuesioner 1.28 

Maturity Level Kuesioner 1.28 

 

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Kuesioner 
 

Total Nilai Kuesioner merupakan jumlah kuesioner. Indeks 

Kuesioner merupakan hasil rata-rata nilai kuesioner atau Total Nilai 

Kuesioner dibagi dengan jumlah control objective yang ada. Hasil 

indeks yang ada akan menjadi hasil untuk tingkat Maturity Level 

rumah sakit dinilai dari sub domain monitor dan evaluasi kinerja TI. 

Menurut management guidelines berdasarkan Maturity model yang 

ada pada framework COBITdomain monitor dan evaluasi kinerja TI 

yang dimanefestasikan dalam bentuk scoring 0 sampai dengan 5, 

RSUD kota Salatiga berada pada score  atau pada posisi 1.28 yaitu 

Initial / Ad Hoc, Terdapat bukti bahwa Rumah Sakit mengetahui 

adanya permasalahan yang harus diatasi. Bagaimanapun juga tidak 

terdapat proses standar, namun menggunakan pendekatan ad hoc 

yang cenderung diperlakukan secara individu atau per kasus. Secara 

umum pendekatan kepada pengelolaan proses tidak terorganisasi. 

 

4.1.3 ME3 Mendapatkan jaminan independent 

Objective ini digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian 

sistem informasi akuntansi RSUD kota Salatiga dengan peraturan-

peraturan yang berlaku. Penenuhan kebutuhan bisnis terhadap IT 
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yang dilakukan dengan penyesuaian dengan hukum dan regulasi. 

Fokusnya adalah mengidentifikasi seluruh hukum dan regulasi yang 

dapat diaplikasikan dan hubungan tingkat kesesuaian IT dan 

keoptimisan prosesnya untuk mengurangi resiko ketidaksesuaian. 

Pada Tabel 4.5 merupakan hasil dari perhitungan kuesioner ME3. 

 

   Maturity   Level   

ME3 Control Objective 0 1 2 3 4 5 

ME3.1 Mengidentifikasi secara terus menerus 

hukum lokal dan internasional, peraturan, 

dan persyaratan eksternal lainnya yang 

harus dipatuhi  untuk dimasukkan ke 

kebijakan TI, standar, prosedur dan 

metodologi organisasi 

 √     

ME3.2 Meninjau dan menyesuaikan kebijakan TI, 

standar, prosedur dan metodologi untuk 

memastikan bahwa hukum, peraturan dan 

kontrak persyaratan dibahas dan 

dikomunikasikan 

 √     

ME3.3 Konfirmasi kepatuhan  kebijakan TI, 

standar, prosedur dan metodologi dengan 

persyaratan hukum dan peraturan. 

 √     

ME3.4 Mendapatkan dan melaporkan jaminan 

kepatuhan dan kepatuhan terhadap semua 

kebijakan internal berasal dari arahan 

 √     
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internal atau eksternal hukum,  peraturan 

atau persyaratan kontrak, yang menyatakan 

bahwa tindakan korektif untuk mengatasi 

kesenjangan kepatuhan telah dilakukan 

oleh  pemilik bertanggung jawab pada 

proses waktu yang tepat. 

ME3.5 Mengintegrasikan TI melaporkan 

persyaratan hukum, peraturan dan kontrak 

dengan output yang sama dari fungsi bisnis 

lainnya. 

 √     

 
Tabel 4.5 Kuesioner ME3 

 

Nama Nilai 

Total Nilai Kuesioner 5 

Indeks Kuesioner 1 

Maturity Level Kuesioner 1 

 

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Kuesioner 
 

Total Nilai Kuesioner merupakan jumlah kuesioner. Indeks 

Kuesioner merupakan hasil rata-rata nilai kuesioner atau Total Nilai 

Kuesioner dibagi dengan jumlah control objective yang ada. Hasil 

indeks yang ada akan menjadi hasil untuk tingkat Maturity Level 

rumah sakit dinilai dari sub domain monitor dan evaluasi kinerja TI. 
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Menurut management guidelines berdasarkan Maturity model yang 

ada pada framework COBIT domain monitor dan evaluasi kinerja TI 

yang dimanefestasikan dalam bentuk scoring 0 sampai dengan 5, 

RSUD kota Salatiga berada pada score  atau pada posisi 1 yaitu 

Initial / Ad Hoc, Terdapat bukti bahwa Rumah Sakit mengetahui 

adanya permasalahan yang harus diatasi. Bagaimanapun juga tidak 

terdapat proses standar, namun menggunakan pendekatan ad hoc 

yang cenderung diperlakukan secara individu atau per kasus. Secara 

umum pendekatan kepada pengelolaan proses tidak terorganisasi. 

 
 

4.1.4 ME4 Penyediaan untuk tatakelola TI 

Objective ini digunakan untuk menjamin investasi TI selaras 

dengan strategi dan tujuan RSUD Salatiga baik struktur organisasi, 

proses, kepemimpinan, peran dan tanggung jawab RSUD kota 

Salatiga. Pada Tabel 4.7 merupakan hasil perhitungan dari kuesioner 

ME4. 

   Maturity   Level   

ME4 Control Objective 0 1 2 3 4 5 

ME4.1 Mendefinisikan, membangun dan 

menyelaraskan kerangka tata kelola TI 

dengan tata kelola perusahaan secara 

keseluruhan dan lingkungan pengendalian. 

Mendasarkan  kerangka kerja pada proses 

TI yang cocok dengan model kontrol dan 

memberikan pertanggungjawaban jelas dan 

√      
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praktek untuk menghindari

gangguan dalam pengendalian internal dan 

pengawasan. Konfirmasi bahwa kerangka 

tata kelola TI memastikan kepatuhan 

terhadap hukum dan

peraturan  dengan sejajar, dan menegaskan 

pengiriman, strategi perusahaan dan tujuan. 

Lapor status masalah TI pemerintahan  

ME4.2 Aktifkan papan dan pemahaman eksekutif 

strategis masalah IT, seperti peran TI, 

teknologi wawasan dan kemampuan. 

Memastikan bahwa ada pemahaman 

bersama antara bisnis dan TI tentang 

potensi kontribusi TI dengan strategi 

bisnis. Bekerja dengan papan dan badan 

pemerintahan dibentuk, seperti komite 

strategi TI, untuk memberikan arah 

strategis untuk relatif terhadap manajemen 

TI, memastikan bahwa strategi dan tujuan 

yang mengalir ke unit bisnis dan fungsi TI, 

dan bahwa keyakinan dan kepercayaan 

yang dikembangkan antara bisnis dan TI. 

Aktifkan penyelarasan TI dengan bisnis 

dalam strategi dan operasi, mendorong 

tanggung jawab bersama antara bisnis dan 

TI untuk membuat keputusan strategis dan 

memperoleh manfaat dari IT-enabled 

 √     
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investasi. 

ME4.3 Mengelola program investasi IT-enabled 

dan aset TI dan layanan untuk memastikan 

bahwa mereka memberikan nilai terbesar 

yang mungkin dalam mendukung strategi 

perusahaan dan tujuan. Memastikan bahwa 

hasil bisnis yang diharapkan dari investasi 

IT-enabled dan lingkup penuh upaya yang 

diperlukan untuk mencapai hasil dipahami, 

bahwa kasus bisnis yang komprehensif dan 

konsisten diciptakan dan disetujui oleh 

stakeholder; bahwa aset dan investasi yang 

dikelola sepanjang siklus kehidupan 

ekonomi mereka, dan bahwa tidak aktif

pengelolaan realisasi manfaat, seperti 

kontribusi terhadap layanan baru, 

peningkatan efisiensi dan peningkatan 

responsivitas untuk tuntutan pelanggan. 

Menegakkan pendekatan disiplin untuk 

portofolio, program dan manajemen 

proyek, bersikeras bahwa bisnis

mengambil kepemilikan semua IT-enabled 

investasi TI dan memastikan optimalisasi 

biaya memberikan kemampuan IT dan jasa.

√      

ME4.4 Mengawasi investasi, penggunaan dan 

alokasi sumber daya TI melalui penilaian 

reguler inisiatif TI dan operasi untuk 

 √     
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memastikan sesuai sumber daya dan sejalan 

dengan tujuan strategis saat ini dan masa 

depan dan imperatif bisnis. 

ME4.5 Bekerja dengan Dewan Direksi untuk 

mendefinisikan selera perusahaan untuk IT 

risiko, dan memperoleh keyakinan 

memadai bahwa praktek manajemen risiko 

TI yang tepat untuk menjamin bahwa risiko 

TI yang sebenarnya tidak melebihi risiko 

sesuai selera dewan direksi. Menanamkan 

manajemen risiko  tanggung jawab ke 

dalam organisasi, memastikan bahwa bisnis 

dan TI secara teratur menilai dan 

melaporkan berkaitan dengan IT risiko dan 

dampaknya  dan bahwa TI posisi risiko 

perusahaan itu transparan bagi semua 

stakeholder 

√      

ME4.6 Konfirmasi bahwa disepakati tujuan TI 

telah memenuhi atau melampaui, atau 

bahwa kemajuan TI tujuan memenuhi 

harapan. Dimana disepakati tujuan telah 

terjawab atau kemajuan tidak seperti yang 

diharapkan, melihat tindakan perbaikan 

manajemen. Laporan ke Dewan Direksi 

relevan untuk portofolio, program dan 

kinerja TI, didukung dengan laporan 

 √     
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memungkinkan manajemen senior untuk 

meninjau perusahaan kemajuan menuju 

tujuan diidentifikasi 

ME4.7 Memperoleh keyakinan independen 

(internal atau eksternal) tentang kesesuaian 

TI dengan hukum dan peraturan, yang

organisasi kebijakan, standar dan prosedur; 

praktek yang berlaku umum; dan kinerja 

yang efektif dan efisien TI. 

 √     

 
Tabel 4.7 Kuesioner ME4 

Nama Nilai 

Total Nilai Kuesioner 4 

Indeks Kuesioner 0.57 

Maturity Level Kuesioner 0.57 

 

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Kuesioner 
 

Total Nilai Kuesioner merupakan jumlah kuesioner. Indeks 

Kuesioner merupakan hasil rata-rata nilai kuesioner atau Total Nilai 

Kuesioner dibagi dengan jumlah control objective yang ada. Hasil 

indeks yang ada akan menjadi hasil untuk tingkat Maturity Level 

rumah sakit dinilai dari sub domain monitor dan evaluasi kinerja TI. 

Menurut management guidelines berdasarkan Maturity model yang 

ada pada framework COBIT domain monitor dan evaluasi kinerja TI 
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yang dimanefestasikan dalam bentuk scoring 0 sampai dengan 5, 

RSUD kota Salatiga berada pada score  atau pada posisi 0.57 yaitu 

Non-Existent, kekurangan yang menyeluruh terhadap proses apapun 

yang dapat dikenali. Rumah Sakit  bahkan tidak mengetahui bahwa 

terdapat permasalahan yang harus diatasi. 

 

4.2   Analisis Maturity Level pada Hasil  Wawancara 
Hasil Wawancara kepada Kepala Bagian Manajemen TI 

1. Bagaimana pengawasan TI di Rumah sakit anda?  

Jawab : Pengawasan dilakukan di semua unit, baik dari 

implementasi, pendampingan dan evaluasi. 

Analisis: Menurut penulis jawaban ini  masuk ke dalam level 

maturity 4. 

2. Apakah ada tahapan pelatihan untuk setiap karyawan yang 

bekerja di bagian Manajemen TI? 

Jawab : Ada, pada saat implementasi suatu aplikasi selalu 

diikuti dengan tahap pelatihan dan pendampingan. 

Analisis : Menurut penulis jawaban ini  masuk ke dalam 

level maturity 4. 

3. Apakah manajemen punya kendali internal? 

Jawab : Ada 

Analisis : Menurut penulis jawaban ini  masuk ke dalam 

level maturity 4. 

4. Bagaimana proses kendali tersebut? Apakah sudah efektif 

dan efisien? 

Jawab : Ada pelaporan berkala terhadap permasalahan-

permasalahan yang timbul. Bila ada permasalahan urgent, 

 



43 

 

senantiasa dikoordinasikan dengan bagian terkait. Belum 

begitu efektif. 

Analisis : Menurut penulis jawaban ini  masuk ke dalam 

level maturity 3. 

 

5. Jika ada pegendalian yang kurang baik, bagaimana prosedur 

perbaikannya? 

Jawab : Meningkatkan koordinasi dengan bagian-bagian 

terkait. 

Analisis : Menurut penulis jawaban ini  masuk ke dalam 

level maturity 4. 

 

6. Apa kontribusi nyata TI untuk Rumah Sakit ini? 

Jawab : Dengan adanya TI di RSUD salatiga ini 

mempermudah pelayanan terhadap pasien. Pelayanan 

pendaftaran, pembayaran, serta mempermudah pelaporan-

pelaporan terkait pelayanan pasien. 

Analisis : Menurut penulis jawaban ini  masuk ke dalam 

level maturity 4. 

 

7. apakah ada proses pendokumentasian sistem? Digunakan 

untuk apa? 

Jawab : Sekarang ini memakai manual book, hal tersebut 

dikarenakan sering adanya perubahan dan penambahan 

aplikasi sehingga menyulitkan dalam pendokumentasian. 

Analisis : Menurut penulis jawaban ini  masuk ke dalam 

level maturity 2. 
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8. Saat ini apakah masih ada kekurangan sistem yang 

digunakan? 

Jawab : iya, masih ada. 

Analisis : Menurut penulis jawaban ini  masuk ke dalam 

level maturity 3. 

9. Perlukah adanya pengembangan sistem? 

Jawan : Perlu sekali 

Analisis : Menurut penulis jawaban ini  masuk ke dalam 

level maturity 3. 

 

Hasil Wawancara Kepada Bagian Keuangan 

1. Bagaimana pendapat dengan sistem informasi yang anda 

gunakan? 

Jawab : Sangat membantu dalam bekerja 

Analisis : Menurut penulis jawaban ini  masuk ke dalam 

level maturity 4. 

2.  Apakah dari awal anda bekerja disini sistem ini sudah ada? 

Jawab : Belum ada 

Analisis : Menurut penulis jawaban ini  masuk ke dalam 

level maturity 1. 

3. Kalau belum, apakah ada dampak nyata dari sistem ini? 

Jawab : Ada, mempermudah dalam mencari data pasien dan 

data transaksi-transaksi pasien. 

Analisis : Menurut penulis jawaban ini  masuk ke dalam 

level maturity 4. 

4. Sebagai user apakah anda sangat dimudahkan dalam 

bekerja? 
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Jawab : tentu, sangat dipermudah 

Analisis : Menurut penulis jawaban ini  masuk ke dalam 

level maturity 4. 

5. Apakah TI yang ada sudah diukur nilai investasinya? 

Jawab : Sudah diukur 

Analisis : Menurut penulis jawaban ini  masuk ke dalam 

level maturity 4. 

6.  Kapan pengukuran tersebut dilakukan? 

Jawab : Tahun 2004 sejak adanya TI di RSUD kotas Salatiga 

ini. 

Analisis : Menurut penulis jawaban ini  masuk ke dalam 

level maturity 3. 

 

 

4.3 Hasil  Observasi 
Dari hasil observasi yang telah dilakukan ke staff karyawan 

yang menggunakan aplikasi di bagian keuangan dan manajemen TI, 

semua aplikasi Sistem Informasi yang digunakan tidak memiliki 

kesalahan lagi, hanya sekarang dalam tahap pengembangan untuk 

membuat sistem yang lebih mendukung perkembangan pelayanan di 

RSUD kota Salatiga. 

 

Gambar aplikasi yang dipakai untuk Sistem Informasi Akuntansi 

RSUD kota Salatiga dapat dilihat di bawah ini: 

1. Form Pendaftaran pasien 
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Pada form pendaftaran terdapat menu yang harus diisi oleh 

petugas, yaitu tanggal pendaftaran pasien, nama pasien, jenis 

registrasi yang dilakukan, jumlah uang yang diterima. 

 

 
Gambar 4.1 Form pendaftaran pasien 
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2. Daftar Pemeriksaan, Ruang dan Tempat Tidur Pasien 

Dalam daftar ini terdapat menu yang harus diisi, yaitu 

tanggal periksa, penerima, makan, diagnosa masuk, diagnosa 

tambahan, ruang dan tempat tidur pasien. 

 

 
 

Gambar 4.2 Daftar Pemeriksaan, Ruang dan Tempat Tidur 

Pasien 
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3. Form Bukti Pembayaran 

Pada form ini terdapat menu yang diisi oleh petugas, yaitu 

jumlah uang, nama yang melakukan registrasi, alamat, 

nomor register, keterangan. 

 

 
 

Gambar 4.3 Form Bukti Pembayaran 
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4. Tindakan Ruangan 

Setelah melakukan transaksi akan ada tindakan dari Rumah 

Sakit untuk melayani pasien lebih lanjut. Pasien 

mendapatkan ruang perawatan dan layanan pengobatan. 

 

 
Gambar 4.4  Tindakan Ruangan 

 

5. Rincian Pendapatan Harian Rawat Inap 

Semua hasil dari transaksi masuk ke dalam database rincian 

pendapatan harian rawat inap. Pada gambar 6 terlihat contoh 

rincian pendapatan harian rawat inap. 
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Gambar 4.5 Rincian Pendapatan Harian Rawat Inap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


