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Abstract 
PT. Santosa Agrindo is a subsidiary of PT. Japfacomfeed Indonesia that active in agribusiness of 

beef cattle breeding, fattening beef cattle and meat processing. In carrying out the business 

processes, PT. Santosa Agrindo is supported by the implementation of information technology. 

However, the implementation still has problems. The business process is frequently changes 

because it has to follow the dynamics of the company’s business process. In this research, COBIT 

4.1 is used as a tool to evaluate the IT performance in PT. Santosa Agrindo and aims to improve 

IT services. This research was supported by qualitative methods as a process of collecting data. 

PT. Santosa Agrindo in their IT implementation is in Repeatable but Intuitive level which PT. 

Santosa Agrindo have developed the exist processes but no formal training applied, nor 

communication from the standard procedures. The implementation depends on the ability of 

individuals who understand the IT so that deviations are still prone to happen but can be solved. 

The effectiveness is not adequately evaluated because the actions of management to resolve the 

problem of control is not prioritized or not consistent. 

Keywords: COBIT 4.1, PT. Santosa Agrindo, qualitative methods 

 

Abstrak 
PT. Santosa Agrindo adalah anak perusahaan dari PT. Japfacomfeed Indonesia yang bergerak di 

agribisnis peternakan sapi potong, penggemukan sapi potong dan pengolahan daging. Dalam 

menjalankan proses bisnisnya, PT. Santosa Agrindo didukung oleh penerapan teknologi informasi. 

Namun dalam penerapannya masih memiliki masalah. Salah satunya adalah bisnis proses sering 

berubah karena harus mengikuti dinamika proses bisnis perusahaan. Dalam penelitian ini, COBIT 

4.1 digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja TI di PT. Santosa Agrindo dan bertujuan 

untuk meningkatkan layanan TI. Penelitian ini dibantu dengan metode kualitatif dalam proses 

pengumpulan data. PT. Santosa Agrindo dalam penerapan TI-nya berada dalam level Repeatable 

but Intuitive dimana PT. Santosa Agrindo sudah mengembangkan proses-proses yang ada tapi 

tidak ada pelatihan formal, atau komunikasi dari prosedur standard. Kemampuan pelaksanaannya 

tergantung pada individu yang paham akan TI sehingga penyimpangan-penyimpangan masih 

rentan terjadi tapi bisa diatasi. Keefektifan tidak cukup dinilai karena tindakan manajemen untuk 

mengatasi masalah pengendalian tidak diprioritaskan atau tidak konsisten. 

Kata kunci: COBIT 4.1, PT. Santosa Agrindo, metode kualitatif 
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1. Pendahuluan 

Teknologi informasi adalah aset yang sangat berharga dalam suatu 

perusahaan. Hampir semua perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk 

mendukung operasinya karena teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama 

dari aktivitas bisnis di dunia saat ini. Teknologi informasi sangat membantu bisnis 

proses pada suatu perusahaan agar mampu bertahan hidup serta barhasil dalam 

lingkungan global yang dinamis dan kompetitif [1]. 

PT. Santosa Agrindo adalah anak perusahaan dari PT. Japfacomfeed 

Indonesia yang bergerak di agribisnis peternakan sapi potong, penggemukan sapi 

potong dan pengolahan daging. Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT. Santosa 

Agrindo didukung oleh penerapan teknologi informasi. Namun dalam penerapan 

teknologi informasi, masih ditemukan beberapa masalah seperti : Dokumentasi 

sistem yang rumit, sulit mendapatkan tenaga programmer yang kompeten, 

memerlukan waktu yang lebih untuk testing sistem sebelum go-live, training dan 

serah terima pemahaman user tentang sistem yang dibangun sering tidak berjalan 

baik karena keluar masuk pegawai di perusahaan sering terjadi dan pegawai lama 

kadang kala tidak mengajarkan prosedur penggunaan aplikasi ke pegawai baru. 

Melihat kendala-kendala teknologi informasi yang sering terjadi di PT. Santosa 

Agrindo, maka dirasa perlu dilakukan suatu evaluasi kinerja teknologi informasi 

guna membantu pihak perusahaan dalam menilai kinerja TI dalam perusahaan 

apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak.  

COBIT adalah framework yang dapat digunakan untuk mengefektifkan 

implementasi IT Governance pada suatu perusahaan. Audit sistem informasi dapat 

dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi sistem yang telah ada jika terdapat 

kekurangan terhadap sistem tersebut. COBIT framework digunakan untuk 

menyusun dan menerapkan model audit sistem informasi dengan tujuan 

memberikan masukan dan rekomendasi bagi perusahaan untuk perbaikan 

pengelolaan sistem informasi dimasa mendatang [2].  

Penelitian ini menggunakan framework COBIT 4.1. COBIT dipilih karena 

COBIT merupakan sebuah model framework tata kelola yang representatif dan 

menyeluruh yang mencakup masalah perencanaan, implementasi, operasional, dan 

pengawasan terhadap seluruh proses TI[3]. Melihat kendala-kendala yang terdapat 

pada PT. Santosa Agrindo maka pada penelitian ini, evaluasi kinerja teknologi 

informasi di PT. Santosa Agrindo didasarkan pada framework COBIT 4.1.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini lebih kepada 

bagaimana mengukur kinerja teknologi informasi pada PT. Santosa Agrindo 

dengan judul “Evaluasi Kinerja Teknologi Informasi Menggunakan 

Framework COBIT 4.1 di PT. Santosa Agrindo”.  

 

2. Kajian Pustaka  

Sebelumnya sudah cukup banyak penelitian yang membahas tentang 

evaluasi Tata Kelola TI sistem informasi menggunakan framework COBIT. 

Penelitian pertama berjudul “Pengukuran Tingkat Kematangan Implementasi 

Teknologi Informasi Pada Domain Monitor and Evaluate Dengan Menggunakan 

COBIT 4.1 Pada PT. Erajaya Swasembada, TBK”. Pengumpulan data dilakukan 

dengan metode wawancara, penyebaran kuesioner dan observasi. Hasil penelitian 
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ini menunjukan bahwa secara keseluruhan tingkat kematangan pada masing-

masing sub domain Monitor and Evaluate  PT. Erajaya Swasembada, TBK berada 

di tingkat 2-Repeatable but Intuitive.[5]. 

Penelitian kedua yang berkaitan dengan penelitian ini berjudul “Evaluasi 

Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja COBIT Dalam 

Mendukung Layanan Sistem Informasi Akademik ( Studi Kasus : Universitas 

Budi Luhur)”. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Tingkat 

kematangan tata kelola TI sistem informasi akademik Universitas Budi Luhur 

khususnya proses-proses dalam domain penyampaian dan dukungan dan domain 

pengawasan dan evaluasi masih berada di tingkat 2-repeatable but intuitive 

kecuali DS3, DS11, DS13 dan ME1 telah mencapai tingkat 3-defined process 

sesuai dengan harapan manajemen[6]. 

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini berjudul “Evaluasi 

IT Governance Berdasarkan COBIT 4.1 (Studi Kasus di PT Timah (Persero) 

Tbk)”. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode wawancara 

dan observasi. Hasil evaluasi di PT Timah (Persero) Tbk berada di level Defined 

untuk domain Plan and Organise dan domain Acquire and Implement dimana 

proses-proses tersebut secara keseluruhan telah didokumentasikan, 

dikomunikasikan dengan para staf dan dilaksanakan sesuai ketentuan, namun 

proses evaluasi terhadap proses ini belum dijalankan secara keseluruhan. Pada 

penelitian tersebut domain Deliver and Support dan domain Monitor and Evaluate 

berada pada level Managed and Measurable dimana proses-proses yang ada telah 

dijalankan dengan lebih terorganisir, serta melalui tahap pengawasan dan evaluasi 

terhadap proses yang belum berjalan dengan efektif[7]. 

Hubungan tiga penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan 

ini adalah sama-sama menggunakan framework COBIT 4.1 untuk mengukur 

tingkat kematangan tata kelola TI. Penelitian-penelitian tersebut membantu dalam 

hal penulisan dan penelitian, seperti : menentukan RACI, penulisan metode 

penelitian, dll.  Penelitian yang dilakukan dengan judul Evaluasi Kinerja 

Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 4.1 di PT. Santosa 

Agrindo akan membahas mengenai bagaimana mengukur tingkat kematangan tata 

kelola TI di PT. Santosa Agrindo. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 

rekomendasi sebagai saran perbaikan kepada PT. Santosa Agrindo yang sesuai 

dengan gap/kesenjangan antara Maturity Level saat ini dengan Maturity Level 

yang diharapkan. 

Tata Kelola TI atau Information Technologi Governance (ITG) adalah 

kesatuan dari konsep dasar Corporate Governance melalui tingkatan efektifitas 

dan evisiensi dalam proses perusahaan yang berhubungan dengan teknologi 

informasi. ITG menyediakan struktur yang menghubungkan dengan proses TI, 

sumber daya TI dan informasi bagi strategi maupun tujuan perusahaan. Dengan 

adanya kontrol ini organisasi akan semakin sadar dan percaya diri karena telah 

menerapkan tata kelola teknologi informasi yang baik dan benar, transaparan serta 

sesuai dengan tuntutan publik dan standar global[8]. Untuk perumusan  ITG yang 

tepat, digunakan alat bantu berstandar internasional salah satunya COBIT 4.1 

yang merupakan sekumpulan praktek terbaik yang telah dilakukan ITG yang 

mampu membantu auditor manajemen dan pengguna dalam rangka menjembatani 
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kesenjangan antara resiko bisnis, kebutuhan pengendalian dan permasalahan 

teknis[4]. 

COBIT adalah sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT 

governance yang dapat membantu auditor, pengguna (user) dan manajemen untuk 

menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol dan masalah-masalah 

teknis TI. COBIT dapat dipakai sebagai alat yag komprehensif untuk menciptakan 

IT Governance pada suatu perusahaan. COBIT mempertemukan dan 

menjembatani kebutuhan manajemen dari celah atau gap antara risiko bisnis, 

kebutuhan kontrol dan masalah-masalah teknis TI, serta menyediakan referensi 

best business practices yang  mencakup keseluruhan TI dan kaitannya dengan 

proses bisnis perusahaan dan memaparkannya dalam struktur aktivitas-aktivitas 

logis yang dapat dikelola serta dikendalikan secara efektif [2]. 

Kerangka Kerja COBIT terdiri dari 4 domain : 

1. Planning and Organize. Pada domain ini yang menjadi pokok pembahasan 

ada pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI dengan strategi 

instansi. 

2. Acquisition and Implementation. Domain ini menitik beratkan pada proses 

pemilihan, pengadaan dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. 

3. Delivery and Support. Pada domain ini yang menjadi pokok pembahasan 

adalah proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya. 

4. Monitoring and Evaluating. Domain ini membahas tentang proses 

pengawasan pengelolaan TI pada organisasi atau instansi. 

 

RACI adalah singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted dan 

Informed. Secara sederhana RACI menerangkan siapa saja yang terlibat dalam 

suatu tindakan dalam sebuah organisasi baik perusahaan maupun pemerintahan. 

RACI biasa digunakan dalam manajemen resiko suatu organisasi untuk lebih 

meningkatkan kinerja organisai tersebut. RACI memiliki definisi yang lebih 

spesifik yaitu[8] 

- Responsible : orang yang melakukan suatu kegiatan atau melakukan 

pekerjaan.  

- Accountable : orang yang akhirnya bertanggung jawab dan memiliki 

otoritas untuk  memutuskan suatu perkara.   

- Consulted  : orang yang diperlukan umpan balik atau sarannya dan 

berkontribusi akan kegiatan tersebut. 

- Informed  : orang yang perlu tahu hasil dari suatu keputusan atau 

tindakan. 

  

Maturity Level dimodelkan untuk pihak manajemen dan digunakan untuk 

mengontrol proses TI berdasarkan metode evaluasi dari perusahaan sehingga 

dapat digunakan untuk menilai dirinya dimulai dari level non exixtent (0) ke level 

optimized (5). Pendekatan ini berasal dari Maturity Model yang dibuat oleh 

Software Engineering Institute (SEI). Maturity Level dirancang sebagai profil dari 

proses TI yang akan diakui oleh pihak perusahaan sebagai penjelasan yang 

memungkinkan dari kondisi sekarang dan kondisi dimasa yang akan datang [2]. 

Penilaian Maturity Level ditunjukan pada Gambar 1 dibawah ini. 
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Gambar 1 Maturity Level [9] 

 

Maturity level yang tertera pada Gambar 1 dijelaskan lebih lanjut pada 

Tabel 1 di bawah ini 

Tabel 1 Level Maturity Model 

 
Level Kategori Kriteria Kedewasaan 

0 Non-Existent Menunjukkan bahwa suatu organisasi tidak mempunyai 

kesadaran akan perkembangan TI yang dapat membantu 

perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya.  

1 Initial / Ad Hoc Menunjukkan bahwa telah ada solusi teknologi dalam suatu 

organisasi tetapi belum ada standarisasi atau struktur yang 

jelas. 

2 Repeatable but 

Intuitive 

Skala ini menunjukkan bahwa organisasi sudah 

mengembangkan proses–proses yang ada. Tetapi tidak ada 

pelatihan formal, atau komunikasi dari prosedur standar dan 

kemampuan pelaksanaannya tergantung pada individu yang 

paham akan IT. 

3 Defined Menunjukkan bahwa organisasi sudah mempunyai prosedur 

yang sesuai standar dan terstruktur. Proses ini sudah di- 

maintenance meskipun organisasi belum mengikuti prosedur 

yang ditetapkan. 

4 Managed 

and measurable 

Skala ini menunjukkan bahwa organisasi sudah memonitor 

dan   mempunyai kemampuan dalam pemenuhan solusi–solusi 

IT sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Solusi–solusi yang 

ada sudah dapat berjalan dengan baik dan dapat 

dikembangkan sehingga berorientasi pada keefektifitasan dan 

keefisiensian pekerjaan. 

5 Optimised 

 

Skala ini menunjukkan bahwa organisasi sudah mencapai 

level tertinggi dalam penggunaan IT. Bahkan organisasi 

mampu memanfaatkan teknologi menjadi sebuah strategi 

bisnis, sehingga organisasi mempunyai keunggulan kompetitif 

 

 

3. Metodologi Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian di PT. Santosa Agrindo, metode penelitian 

menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan 
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diteliti. Dalam penelitian kualitatif segala sesuatunya tidak dapat di ukur dengan 

angka dan teori yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk 

memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan 

manusia yang telah diteliti [10]. 

Pada penelitian ini adapun metode penelitian yang dilihat pada Gambar 2 

dibawah ini: 

 

 

Gambar 2 Metode Penelitian 

Pada studi literatur ini dilakukan penelitian awal dan proses identifikasi 

masalah yang ada. Setelah itu melakukan pembelajaran guna memahami proses 

bisnis, struktur organisasi, peran dan tugas serta tanggung jawab juga kebijakan 

dan aturan yang digunakan di dalam PT. Santosa Agrindo. Kemudian melakukan 

kegiatan pencarian materi dari penelitian-penelitian terdahulu, literatur dan 

standar yang mendukung topik penelitian, pembuatan draft kuesioner, serta 

mempelajari Manajemen Sistem Informasi di PT. Santosa Agrindo. 

Pemilihan domain COBIT ini adalah tahap lanjutan dari tahap sebelumnya. 

Setelah melakukan penelitian awal dan mengetahui permasalahan yang terdapat 

didalam PT. Santosa Agrindo menyangkut teknologi informasi yang belum pernah 

dievaluasi kinerja sistemnya. Serta mengetahui bussines goal PT. Santosa 

Agrindo yang kemudian dilakukan pemetaan tujuan bisnis dari PT. Santosa 

Agrindo ke dalam COBIT Common Bussines Goals. Dari hasil pemetaan tersebut 

didapat beberapa domain COBIT yang kemudian digunakan dalam penelitian ini. 

Pengumpulan data diperoleh dengan cara mengadakan wawancara, 

observasi pada bagian-bagian yang terkait dan user dari Sistem Informasi di PT. 

Santosa Agrindo. Wawancara dibuat berdasarkan control objective pada tiap 

domain terpilih dimana setiap pertanyaan memiliki skala maturity level dari 0 

sampai 5. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara meminjam dokumentasi 

yang dimiliki oleh bagian-bagian terkait. 

Pada analisis maturity level dilakukan penilaian terhadap data yang sudah 

didapat sebelumnya dan dinilai berdasarkan maturity level yang ada di dalam 

Pelaporan & Tindak Lanjut 

(Rekomendasi Perbaikan) 

Analisis GAP 

Analisis Maturity Level 

Pengumpulan Data 

Observasi Wawancara 

Pemilihan Domain COBIT 

Studi Literatur 
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COBIT 4.1 pada domain terpilih untuk mengukur level kematangan TI di PT. 

Santosa Agrindo. 

Berdasarkan dari hasil analisis maturity level, selanjutnya dilakukan analisis 

gap untuk mengetahui kesenjangan antara hasil maturity level sekarang dan target 

maturity level kedepannya. Sehingga untuk menutupi kesenjangan yang ada akan 

diberikan rekomendasi perbaikan guna mencapai target maturity level. 

Pada pelaporan dan tindak lanjut, dilakukan penyusunan laporan mengenai 

temuan-temuan yang didapat berdasarkan bukti-bukti audit yang telah dimiliki 

ditahap sebelumnya. Sebagai tindak lanjut, diberikan rekomendasi sebagai saran 

perbaikan kepada perusahaan yang sesuai dengan gap/kesenjangan antara 

Maturity Level saat ini dengan Maturity Level yang diharapkan. 

 

Pemilihan Domain COBIT 

Domain COBIT yang digunakan dalam penelitian didapat dari hasil 

penyelarasan tujuan bisnis dengan tujuan teknologi informasi. Penelitian 

difokuskan pada salah satu visi dan misi IT pada PT. Santosa Agrindo, yang 

berkaitan dengan visi dan misi perusahaan. Tujuan teknologi informasi pada PT. 

Santosa Agrindo adalah menyediakan sistem dan dan menyajikan informasi guna 

mendukung perusahaan baik di level low, middle dan top management untuk 

mengambil keputusan yang strategis. Kemudian informasi tersebut menjadi 

feedback guna mengantisipasi tantangan dan kesempatan bisnis di masa 

mendatang. 

  

COBIT Common Bussines Goals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3 Pemetaan Tujuan teknologi informasi PT. Santosa Agrindo kedalam COBIT 

Common Bussines Goals 

 

 

Dari hasil pemetaan tujuan bisnis PT. Santosa Agrindo seperti gambar diatas 

maka terdapat 2 common bussines goals yang teridentifikasi yaitu: 

1. Perolehan informasi yang bermanfaat dan handal untuk pembuatan 

keputusan strategis. 
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2. Peningkatan dan pengelolaan produktivitas operasional dan staf. 

COBIT Common IT Goals 

Tabel 2 Pemetaan Bussines Goals ke IT Goal 

 
Perspektif 

Kinerja 
No Tujuan Bisnis  

Perpektif 

keuangan 

1. 

Penyediaan 

pengembalian 

investasi yang baik 

dari bisnis yang 

dibangkitkan 

teknologi informasi. 

24        

2. 

Pengelolaan resiko 

bisnis yang terkait 

dengan teknologi 

informasi. 

2 14 17 18 19 20 21 22 

3. 
Peningkatan 

transparasi dan tata 

kelola perusahaan. 
2 18       

Perspektif 

pelanggan 

4. 

Peningkatan 

layanan dan 

orientasi terhadap 

pelanggan. 

3 23       

5. 
Penawaran produk 

dan jasa yang 

kompetitif. 
5 24       

6. 
Penentuan 

ketersediaan dan 

kelancaran layanan. 
10 16 22 23     

7. 

Penciptaan 

ketangkasan (agity) 

untuk menjawab 

permintaan bisnis 

yang berubah. 

1 5 25      

8. 

Pencapaian optimasi 

biaya dan 

penyampaian 

layanan. 

7 8 10 24     

9. 

Perolehan informasi 

yang bermanfaat 

dan handal untuk 

pembuatan 

keputusan strategis. 

2 4 12 20 26    

Perspektif 

proses 

bisnis/inter

nal 

10 

Peningkatan dan 

pemeliharaan 

fungsionalitas 

proses bisnis. 

6 7 11      

11 
Penurunan biaya 

proses. 
7 8 13 15 24    

12 

Penyediaan 

kepatutan terhadap 

hukum eksternal, 

regulasi dan 

kontrak.  

2 19 20 21 22 26 27  

13 
Penyediaan 

kepatutan terhadap 

kebijakan internal. 
2 13       

14 Pengelolaan 1 5 6 11 28    
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perubahan bisnis. 

15 

Peningkatan dan 

pengelolaan 

produktivitas 

operasional dan staf. 

7 8 11 13     

Perspektif 

pembelajar

an & 

pertumbuh

an 

16 
Pengelolaan inovasi 

produk dan bisnis. 
5 25 28      

17 

Perolehan dan 

pemeliharaan 

karyawan yang 

cakap dan 

termotivasi. 

9        

 

Gambar 4 diatas menunjukan IT Goals yang teridentifikasi dari bussines goal PT. 

Santosa Agrindo. Dengan demikian dapat ditarik IT Goals dari PT. Santosa Agrindo 

adalah sebagai berikut 

 

Tabel 3 IT Goals terindentifikasi 

Kode Keterangan 

2 Respon terhadap kebutuhan tata kelola yang sesuai dengan arahan 

direksi. 

4 Pengoptimasian dari penggunaan informasi. 

7 
Perolehan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang standar dan 

terintegrasi. 

8 
Perolehan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi yang 

strandar dan terintegrasi. 

11 
Jaminan akan konsistensi terhadap integrasi aplikasi ke dalam proses 

bisnis. 

12 Jaminan transparansi dan pemahaman terhadap biaya teknologi 

informasi, keuntungan, strategi, kebijakan dan tingkatan layanan. 

13 Jaminan akan penggunaan dan kinerja dari aplikasi serta solusi 

teknologi yang sesuai. 

20 Kepastian bahwa transaksi bisnis yang secara otomatis dan pertukaran 

informasi dapat dipercaya 

26 Pemeliharaan terhadap integritas informasi dan pemrosesan 

infrastruktur. 

 

Dibawah ini merupakan pemetaan IT Goal dan bussines goal berdasarkan 

dari IT Goals yang teridentifikasi sebelumnya. 

 

Tabel 4 Pemetaan IT Goal dan Bussines Goal 

1 

Respon terhadap 
kebutuhan bisnis yang 

selaras dengan strategi 

bisnis. 

PO1 PO2 PO4 PO10 AI1 AI6 AI7 DS1 DS3 ME1 

2 

Respon terhadap 

kebutuhan tata kelola 

yang sesuai dengan 
arahan direksi. 

PO1 PO4 PO10 ME1 ME4      

3 

Kepastian akan 

kepuasan pengguna 

akhir dengan 
penawaran dan 

tingkatan layanan. 

PO8 AI4 DS1 DS2 DS7 DS8 DS10 DS13   
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4 
Pengoptimasian dari 

penggunaan informasi. 
PO2 DS1         

5 
Penciptaan teknologi 
informasi yang 

tangkas (IT Agility). 

PO2 PO4 PO7 AI3       

6 

Pendefinisian 
bagaimana kebutuhan 

fungsional bisnis dan 

kontrol diterjemahkan 
dalam solusi otomatis 

yang efektif dan 

efisien. 

AI1 AI2 AI6        

7 

Perolehan dan 
pemeliharaan sistem 

aplikasi yang standar 

dan terintegrasi. 

PO3 AI2 AI5        

8 

Perolehan dan 

pemeliharaan 

infrastruktur teknologi 
informasi yang 

strandar dan 

terintegrasi. 

AI3 AI5         

9 

Perolehan dan 
pemeliharaan 

kemampuran teknologi 

informasi sebagai 
respon terhadap 

strategi teknologi 
informasi. 

PO7 AI5         

10 

Jaminan akan 

kepuasan yang saling 

menguntungkan 
dengan pihak ketiga. 

DS2          

11 

Jaminan akan 

konsistensi terhadap 

integrasi aplikasi ke 

dalam proses bisnis. 

PO2 AI4 AI7        

12 

Jaminan transparansi 

dan pemahaman 
terhadap biaya 

teknologi informasi, 

keuntungan, strategi, 
kebijakan dan 

tingkatan layanan. 

 

PO5 PO6 DS1 DS2 DS6 ME1 ME4    

13 

Jaminan akan 

penggunaan dan 

kinerja dari aplikasi 
serta solusi teknologi 

yang sesuai. 

PO6 AI4 AI7 DS7 DS8      

14 

Kemampuan 

memberikan 
penjelasan dan 

perlindungan terhadap 
aset-aset teknologi 

informasi. 

PO9 DS5 DS9 DS12 ME2      

15 

Pengoptimasian 

infrastruktur, sumber 
daya dan kemampuan 

teknologi informasi. 

PO3 AI3 DS3 DS7 DS9      

16 

Pengurangan terhadap 
ketidaklengkapan dan 

pengolahan kembali 

dari solusi dan 
penyampaian layanan. 

PO8 AI4 AI6 AI7 DS10      

17 
Perlindungan terhadap 

pencapaian sasaran 

teknologi informasi. 

PO9 DS10 ME2        



10 
 

18 

Penentuan kejelasan 

mengenai resiko dari 
dampak bisnis 

terhadap sasaran dan 

sumber daya teknologi 
informasi. 

PO9          

19 

Jaminan bahwa 

informasi yang kritis 

dan rahasia 
disembunyikan dari 

pihak-pihak yang tidak 

berkepentingan. 

PO6 DS5 DS11 DS12       

20 

Kepastian bahwa 

transaksi bisnis yang 

secara otomatis dan 
pertukaran informasi 

dapat dipercaya. 

PO8 AI7 DS5        

21 

Jaminan bahwa 

layanan dan 
infrastruktur teknologi 

informasi dapat 

sepatutnya mengatasi 
dan memulihkan 

kegagalan karena eror, 

serangan yang 
disengaja maupun 

bencana alam. 

PO6 AI7 DS4 DS5 DS12 DS13 ME2    

22 

Kepastian akan 
minimnya dampak 

bisnis dalam kejadian 

gangguan layanan atau 
perubahan teknologi 

informasi. 

PO6 AI6 DS4 DS12       

23 

Jaminan bahwa 
layanan teknologi 

informasi yang 

tersedia sesuai dengan 
yang dibutuhkan. 

DS3 DS4 DS8 DS13       

24 

Peningkatan terhadap 

efisiensi biaya 

teknologi informasi 
dan kontribusinya 

terhadap keuntungan 

bisnis. 

PO5 DS6         

25 

Penyampaian 

rencangan tepat waku 

dan sesuai dengan 
kualitas standar 

maupun anggaran 

biaya. 

PO8 PO10         

26 

Pemeliharaan terhadap 
integritas informasi 

dan pemrosesan 
infrastruktur. 

AI6 DS5         

27 

Kepastian bahwa 

teknologi informasi 

selaras degan regulasi 
dan hukum yang 

berlaku 

DS11 ME2 ME3 ME4       

28 

Jaminan bahwa 
teknologi informasi 

dapat menunjukkan 

kualitas layanan yang 
efisien dalam hal 

biaya, perbaikan yang 

berkelanjutan dan 
kesiapan terhadap 

perubahan di masa 

mendatang. 

PO6 DS6 ME1 ME4       
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Setelah melakukan pemetaan IT Goal dan bussines goal maka didapat IT 

Process seperti yang tertera pada Tabel 4 diatas. IT process yang teridentifkasi 

lebih jelasnya terdapat pada Tabel 5 dibawah ini: 

 
Tabel 5 COBIT IT Process yang teridentifikasi 

Domain IT Process 

Plan and Organise 
PO1, PO2, PO4, PO5, PO6, PO8, 

PO10 

Acquire and Implement AI3, AI4, AI5, AI6, AI7 

Deliver and Support DS1,DS2, DS5, DS6, DS7, DS8 

Monitoring and Evaluate ME1, ME4 

 

Berdasarkan pemetaan Bussines Goal ke IT Goal maka didapat 20 subdomain 

dari 4 domain COBIT seperti pada Tabel 4 dibawah ini. 

 

Tabel 6 IT Process Tiap-Tiap Domain 

Kode IT Process 

Plan and Organise 

PO1 Mendefinisikan rencana strategis TI. 

PO2 Mendefinisikan arsitektur informasi. 

PO4 Mendefinisikan proses TI, organisasi dan keterhubungannya. 

PO5 Mengelola investasi TI. 

PO6 Mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen. 

PO8 Mengelola kualitas. 

PO10 Mengelola proyek. 

Acquire and Implement 

AI3 Memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi. 

AI4 Memungkinkan operasional dan penggunaan. 

AI5 Memenuhi sumber daya TI. 

AI6 Mengelola perubahan. 

AI7 Instalasi dan akreditasi solusi beserta perubahaannya. 

Deliver and Support 

DS1 Mendefinisikan dan mengelola tingkat layanan. 

DS2 Mengelola layanan pihak ketiga. 

DS5 Memastikan keamanan system. 

DS6 Mengidentifikasikan dan mengalokasikan biaya. 

DS7 Mendidik dan melatih pengguna. 

DS8 Mengelola service desk dan insiden. 

Monitor and Evaluate 

ME1 Mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI. 

ME4 Menyediakan tata kelola TI. 

 

Data Responden 
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 Menurut ISACA[2] para auditor perlu memetakan RACI terlebih dahulu. 

RACI merupakan singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted dan 

Informed. RACI chart adalah matriks untuk seluruh aktivitas atau otorisasi 

keputusan yang harus diambil dalam suatu organisasi yang dikaitkan dengan 

seluruh pihak atau posisi yang terlibat. 

 
Tabel 7 RACI secara umum 

RACI RACI Roles Organisation Roles 
 

Responsible Chief Executive Officer Head of Division  

Accountable Bussiness Process Owner Financial Controller  

Consulted Chief Architect IT Manager  

Informed Head Development Head Development  

 

 

Wawancara dilakukan pada responden penelitian sesuai dengan RACI Roles 

yang sudah disesuaikan dengan Organisation Roles pada PT. Santosa Agrindo.  
 

Tabel 8 Responden berdasarkan RACI Charts 

RACI Roles Organisation Roles 

Chief Executive Officer Head of Division 

Chief Financial Officer Financial Controller 

Chief Information Officer - 

Business Executives - 

Business Process Owner Financial Controller 

Head IT Administration IT Manager 

Head Development Head Development 

Chief Architect IT Manager 

Head Operations - 

The project Management 

Officer or Function  
IT Manager 

Compliance, Audit, Risk 

and Security 
- 

Responden yang dipilih berjumlah 4 didasarkan pada tanggung jawab dari 

keempat responden yang menangani, memahami serta beranggung jawab pada 

proses  keberlangsungan manajemen TI yang ada di PT. Santosa Agrindo 

diantaranya bapak Samuel Wibisono selaku Head of Division yang merupakan 

penanggung jawab penuh dari PT. Santosa Agrindo, bapak Safuan 

Koesnosoewndo selaku Financial Controller yang betanggung jawab terhadap 

perencanaan dan kebijakan dibidang keuangan, bapak Nehemia selaku Head 

Development yang bertanggung jawab terhadap bisnis perusahaan, bapak Sutarno 

Chua selaku IT Manager yang berkewenangan menangani dan bertanggung jawab 

penuh pada jalannya teknologi informasi. 
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4. Pembahasan 

 

Analisis tingkat kematangan 

 Analisis tingkat kematangan (maturity level) dari kinerja teknologi 

informasi yang ada di PT. Santosa Agrindo dilakukan berdasarkan hasil 

wawancara dengan Head of division, Financial Controller, Head Development 

dan IT Manager. Analisis dilakukan sesuai dengan control objectives domain 

COBIT yang telah ditentukan berdasarkan hasil pemetaan business goal dan IT 

goal sebelumnya dan kemudian dinilai sesuai dengan timgkat maturitas dari 

COBIT framework 4.1. Dibawah ini merupakan hasil analisis tingkat kematangan 

dari kinerja TI di PT. Santosa Agrindo yang dibahas berdasarkan IT Goals 

teridentifikasi. 

 PO1 Menentukan Rencana Strategis TI (define and strategic IT plan). 

Berkaitan dengan rencana TI, bapak Sutarno selaku manajer TI di PT. Santosa 

Agrindo mengatakan,”Kami disini hanya mempunyai rencana untuk jangka 

pendek. Dan rencana yang kami buat itu berdasarkan masalah yang terjadi. Kami 

belum mempunyai rencana jangka panjang karena teknologi dan kebutuhan yang 

bisa sewaktu-waktu berubah.”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, PO1 berada 

pada level 1 yaitu Ad Hoc, dimana PT. Santosa Agrindo hanya mempunyai 

perencanaan kebutuhan yang bersifat jangka pendek atau berdasarkan kebutuhan 

saat itu saja. Perusahaan sudah mempunyai manajemen TI dan mengatur TI-nya 

dengan baik namun tidak mempunyai rencana jangka panjang.  

 PO2 Menentukan Arsitektur Informasi (Define the information 

Architecture). Bapak Sutarno selaku manajer TI di PT. Santosa Agrindo 

mengatakan,”Di perusahaan mempunyai dua arsitektur informasi yang 

didokumentasikan seperti arsitektur dari ERP(Enterprise Resorce Planning) dan 

arsitektur dari jaringan komputer yang kami gunakan. Kami juga mempunyai 

kamus data untuk membantu pegawai-pegawai yang belum mengerti tentang data 

flow di perusahaan ini.”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, PO2 berada pada 

level 3 yaitu Defined dimana arsitektur informasi telah dipahami oleh keseluruhan 

pegawai. Prosedur-prosedur terkait arsitektur informasi telah terdokumentasikan. 

Pendistribusian data informasi juga telah terorganisir dengan baik. Pelatihan 

formal mengenai arsitektur informasi juga telah dilakukan oleh pegawai TI di PT. 

Santosa Agrindo yang kemudian diteruskan ke pegawai lain yang menggunakan 

sistem melalui pelatihan formal.  Pelatihan informal juga dilakukan berdasarkan 

inisiatif dari karyawan tersebut.  

 PO4 Menentukan Proses TI, Organisasi dan Keterhubungannya (Define 

the IT Processes, Organisation and Relationship). Bapak Sutarno selaku manajer 

TI di PT. Santosa Agrindo mengatakan,”Perusahaan ini sudah mempunyai 

struktur organisasi yang baku.  Peran dan tanggung jawab TI dalam mendukung 

perkembangan perusahaan telah dilakukan. Pada bagian TI, masing-masing 

karyawan TI memiliki tugas-tugas yang telah ditetapkan.”. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut, PO4 berada pada level 3 yaitu defined dimana peran dan 

tanggung jawab masing-masing pegawai, juga peran serta pihak ketiga telah 

ditetapkan. PT. Santosa Agrindo memiliki job description bagi setiap pegawainya. 
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Job description tersebut telah dikomunikasikan dan didokumentasikan dengan 

baik. 

 PO5 Mengatur Investasi TI (Manage the IT investment). Bapak Safuan 

Koesnosoewndo selaku Financial Controller di PT. Santosa Agrindo 

mengatakan,”Perusahaan tidak berinvestasi di bidang TI. Anggaran TI memang 

ada tapi itu bukan investasi. Dan anggaran tersebut kalau pada laporan keuangan 

dimasukkan ke dalam biaya operasional perusahaan. ”. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut, PO5 berada pada level 1yaitu Ad Hoc karena PT. Santosa 

agrindo tidak menginvestasikan uangnya untuk mengembangkan sistem informasi 

yang ada. Anggaran TI diadakan jika ada keperluan atau masalah saja. Anggaran 

untuk TI bukan merupakan prioritas di PT. Santosa Agrindo. Anggaran TI 

dikeluarkan jika diperlukan. 

 PO6 Mengkomunikasikan Tujuan dan Arahan Manajemen (Communicate 

Management aims and Direction). Bapak Samuel Wibisono selaku Head of 

Division yang merupakan penanggung jawab dari PT. Santosa Agrindo 

mengatakan,”Setiap minggu kami mengadakan rapat untuk membicarakan tentang 

perusahaan. Termasuk bagaimana tujuan dan arah TI kedepannya agar tetap 

sejalan dengan bisnis perusahaan dan tentunya agar tetap menguntungkan 

perusahaan. Tapi kami tidak mendokumentasikan hal tersebut.”. Berdasarkan 

hasil wawancara tersebut, PO6 berada pada level 2 yaitu Repeatable but Intuitive 

dimana PT. Santosa Agrindo sudah mempunyai pengendalian TI dan kerangka TI 

namun belum dipantau secara konsisten oleh perusahaan. Kerangka kebijakan, 

rencana kerja kedepan serta prosedur-prosedur yang dibutuhkan secara implisit 

dipahami oleh manajemen, namun praktek sebagian besar dilakukan secara 

informal. 

 PO8 Mengelola Kualitas (Manage Quality). Bapak Nehemia selaku Head 

Development mengatakan,”Kami mengadakan rapat sekali seminggu untuk 

melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap kualitas perusahaan berdasarkan 

QMS yang kami punya.”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, PO8 berada 

pada level 3 yaitu Define karena PT. Santosa Agrindo sudah memiliki manajemen 

dalam mengatur kualitas dari perusahaan. PT. Santosa Agrindo juga telah 

menentukan QMS (Quality Management System) dan melaksanakannya. 

 PO10 Mengelola Proyek (Managed Projects). Bapak Nehemia selaku 

Head Development di PT. Santosa Agrindo mengatakan,”Kalau masalah TI, kami 

yang bekerja diluar bagian TI tidak terlalu ikut campur dalam masalah TI. Selama 

proyek TI menurut kami menguntungkan, proyek itu dijalankan saja.”. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, PO10 berada pada level 2 yaitu Repeatable 

but Intuitive karena terbatasnya keterlibatan stakeholder dalam manajemen proyek 

TI di PT. Santosa Agrindo. Semua hal tentang TI didiskusikan antara manajemen 

TI dan para stakeholder dan itu terjadi jika ada perubahan atau pembuatan proyek. 

Dan pada saat perubahan proyek terjadi, perusahaan tidak mendokumentasikan 

itu. 

 AI3 Mendapatkan dan Memelihara Infrastruktur Teknologi (Acquire an 

Maintain Technology Infrastructure). Bapak Sutarno selaku manajer TI di PT. 
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Santosa Agrindo mengatakan,”Teknologi informasi disini sudah sekitar kurang 

lebih 7 tahun. Kami belum punya rencana untuk menggantinya karena teknologi 

tersebut masih berguna di perusahaan ini. Hardware dan software disini kami 

pelihara dengan baik. Contohnya, semua komputer yang digunakan untuk 

operasional diberikan anti virus. Server juga diberi firewall dan anti virus. ”. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, AI3 berada pada level 2 yaitu Repeatable 

but Intuitive. PT. Santosa Agrindo belum mempunyai rencana untuk megganti 

infrastruktur teknologi informasi yang memenuhui persyaratan fungsional dan 

teknis bisnis. Itu dikarenakan perusahaan tersebut masih nyaman dengan 

teknologi informasi yang lama. Tapi PT. Santosa Agrindo memelihara 

infrastruktur yang ada dengan baik. Contohnya, perusahaan memiliki 

perlindungan terhadap infrastruktur hardware dan software. 

 AI4 Memungkinkan Operasional dan Penggunaan (Enable Operations and 

Use). Bapak Nehemia selaku Head Development di PT. Santosa Agrindo 

mengatakan,”Kami para stakeholder memberikan pelatihan kepada end user jika 

ada sesuatu yang baru pada sistem informasi di perusahaan ini. Prosedur manual 

untuk end user juga sudah pasti ada. ”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, 

AI4 berada pada level 3 yaitu Defined karena penggunaan operasional sistem 

informasi yang ada di PT. Santosa Agrindo telah ada, jelas dan didokumentasikan 

melalui manual book atau materi pelatihan yang dipelihara secara elektronik 

maupun disimpan di dalam perpustakaan kantor yang dapat dengan mudah 

diakses oleh user yang membutuhkan. Manual book tersebut selalu diupdate 

sesuai dengan perubahan yang terjadi yang juga sesuai dengan kebutuhan bisnis 

PT. Santosa Agrindo. 

 AI5 Mengatur Sumber Daya TI (Manage the IT Investment). Bapak 

Sutarno selaku manajer TI di PT. Santosa Agrindo mengatakan,”Saat perusahaan 

kami ingin membeli sesuatu untuk kebutuhan perusahaan, kami membuat 

RFP(request for proposal). Setelah proposal masuk dari beberapa vendor, kami 

memilih vendor mana yang kualitas dan harganya sesuai dengan keinginan. 

Setelah itu kontrak dibuat.”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, AI5 berada 

pada level 3 yaitu Defined karena sumber daya TI seperti orang, hardware, 

software, dan jasa telah tersedia, ditetapkan dan didokumentasikan bersama 

kebijakan dan prosedur yang berdasarkan proses bisnis perusahaan secara 

keseluruhan. Perusahaan juga mempunyai manajemen kontrak dengan penyedia 

sumber daya TI. Dalam memilih penyedia sumber daya TI, PT. Santosa Agrindo 

mempunyai standar dan prosedur yang sudah ditentukan.  

 AI6 Mengelola Perubahan (Manage Change). Bapak Nehemia selaku 

Head Development di PT. Santosa Agrindo mengatakan,”Perubahan bisa 

dilakukan jika itu mendukung kepentingan perusahaan. Setelah form permintaan 

fitur program atau perubahan data diisi, ditandatangani oleh kepala divisi tersebut 

dan disetujui oleh pihak IT, maka perubahan dilakukan.”. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut, AI6 berada pada level 2 yaitu Repeatable but Intuitive 

dimana perubahan sistem dilakukan jika ada permintaan dari divisi lain.  
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 AI7 Instalasi dan Akreditasi Solusi Beserta Perubahannya (Install and 

Accredit Solutions and Changes). Bapak Nehemia selaku Head Development di 

PT. Santosa Agrindo mengatakan bahwa implementasi solusi IT dan integrasinya 

dalam proses bisnis PT. Santosa Agrindo untuk mewujudkan strategi TI, juga 

meliputi perubahan dan maintenance yang dibutuhkan sistem yang sedang 

berjalan untuk memastikan daur hidup sistem tersebut tetap terjaga. Namun dalam 

melakukan pelatihan, pengujian atau pengakreditasian, PT. Santosa Agrindo 

belum mempunyai prosedur tertulis. Semuanya diputuskan oleh pihak TI. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, AI7 berada pada level 3 yaitu Defined. 

 DS1 Menetapkan dan Mengatur Tingkat Layanan (Define and Manage 

Service Levels). Bapak Sutarno selaku manajer TI di PT. Santosa Agrindo 

mengatakan,”Perusahaan ini mempunyai SLA yang didapat dari penyedia layanan 

seperti PT. TELKOM”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, DS1 berada pada 

level 3 yaitu Defined karena adanya perjanjian kontrak di mana penyedia layanan 

mendefinisikan tingkat layanan, tanggung jawab, prioritas, dan jaminan mengenai 

ketersediaan, kinerja, dan aspek lain dari layanan.  

DS2 Mengelola Layanan Pihak Ketiga (Manage Third-Party Service). 

Bapak Sutarno selaku manajer TI di PT. Santosa Agrindo mengatakan,” Kami 

membuat RFP(request for proposal) saat kami membutuhkan suatu barang atau 

jasa untuk kepentingan perusahaan. Setelah proposal masuk dari beberapa vendor, 

kami menyeleksi vendor mana yang kualitas dan harganya sesuai dengan 

keinginan perusahaan. Setelah itu kontrak dibuat”. Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut, DS2 berada pada level 3 yaitu Defined karena PT. Santosa Agrindo 

memiliki manajemen dalam hal pelayanan dan resiko pihak ketiga untuk 

memantau, mengidentifikasi dan mengevaluasi pelayanan pihak ketiga. Ketika 

kesepakatan untuk penyediaan jasa dibuat, hubungan dengan pihak ketiga adalah 

murni satu kontrak. Semua layanan yang akan diberikan diperinci dalam kontrak 

termasuk persyaratan hukum, operasional dan kontrol. Resiko bisnis yang 

berkaitan dengan layanan pihak ketiga yang dinilai dan dilaporkan. 

 DS5 Memastikan Keamanan Sistem (Ensure System Security). Bapak 

Sutarno selaku manajer TI di PT. Santosa Agrindo mengatakan,”Keamanan 

teknologi di perusahaan ini sudah pasti diadakan dan dipelihara. Karena jika 

sistem tersebut tidak dijaga, maka perusahaan ini aku kacau. Kami 

memberlakukan pembatasan hak akses terhadap sistem dengan alasan keamanan. 

Password setiap user juga berbeda.”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, DS5 

berada pada level 3 yaitu Defined karena sudah adanya kesadaran akan perlunya 

keamanan sistem. Tanggung jawab mengenai keamanan TI telah ditentukan dan 

dilaksanakan. Prosedur keamanan TI didefinisikan dan selaras dengan kebijakan 

keamanan TI. Tetapi keamanan TI direcanakan jika terdapat masalah dan sudah 

dilakukan analisis resiko. 

 DS6 Identifikasi dan Alokasi Biaya (Identify and Allocate Cost). Bapak 

Safuan Koesnosoewndo selaku Financial Controller di PT. Santosa Agrindo 

mengatakan,”Semua anggaran di perusahaan ini bagian keuangan yang atur. 
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Alokasi biaya sudah pasti ada tapi tidak kami masukkan ke dalam driver value. 

Biaya TI kami masukkan ke dalam biaya operasional perusahaan. ”. Berdasarkan 

hasil wawancara tersebut, DS6 berada pada level 2 yaitu Repeatable but Intuitive 

dimana sudah adanya kesadaran akan pentingnya alokasi biaya. PT. Santosa 

Agrindo telah mengidentifikasi biaya layanan TI ke dalam proses bisnis 

perusahaan dan juga sudah ada prosedur terhadap perhitungan dan estimasi biaya 

yang akan dikeluarkan namun prosedur tersebut belum tertulis dan tidak 

dilaksanakan. 

 DS7 Mendidik dan Melatih Pengguna (Educate and Train Users). Bapak 

Sutarno selaku manajer TI di PT. Santosa Agrindo mengatakan,”kami 

mengadakan pelatihan jika ada karyawan yang membutuhkan itu. Setelah 

karyawan tersebut dilatih, kami mengevaluasi biar kami tahu bagaimana 

peningkatan produktifitas dari si karyawan setelah mengikuti pelatihan tersebut. 

Pelatihan bisa formal, bisa juga informal. Tergantung kebutuhan.”. Berdasarkan 

hasil wawancara tersebut, DS7 berada pada level 2 yaitu Repeatable but Intuitive 

dimana adanya kesadaran akan kebutuhan untuk program pelatihan dan 

pendidikan untuk proses terkait di seluruh organisasi. Di PT. Santosa Agrindo 

sudah dilakukan pelatihan yang diperlukan oleh masing-masing karyawan. 

Namun pelatihan tersebut dilakukan jika diperlukan saja. 

 DS8 Mengatur Bagian Layanan dan Insiden (Manage Service Desk and 

Incidents). Bapak Sutarno selaku manajer TI di PT. Santosa Agrindo 

mengatakan,”Service desk sudah pasti ada namun pencatatannya masih manual. 

Jika ada masalah kami mencatatanya di form dan mendiskusikannya dengan rekan 

manajemen. Karena kurangnya sumber daya manusia di perusahaan kami, 

masalah bisa terulang.”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, DS8 berada pada 

level 2 yaitu Repeatable but Intuitive karena adanya kesadaran akan perlunya 

service desk untuk mengelola masalah yang terjadi atau permintaan layanan dari 

pengguna sistem. Hal ini dibuktikan dengan PT. Santosa Agrindo sudah 

menerapkan service desk untuk mengatasi masalah yang terjadi. Namun, layanan 

service desk di PT. Santosa Agrindo dilakukan secara informal (biasanya by 

phone) dan tidak ada prosedur tertulis sebagai landasan. Insiden yang terjadi 

masih berulang karena terbatasnya sumber daya manusia dalam menangani 

permasalahan yang ada. 

 ME1 Mengawasi dan Mengevaluasi Kinerja TI (Monitor and Evaluate TI). 

Bapak Nehemia selaku Head Development di PT. Santosa Agrindo 

mengatakan,”Evaluasi kinerja sudah pasti dilakukan tapi kami belum mempunyai 

standar baku dari kinerja yang baik itu seperti apa. Selama itu tidak merugikan 

perusahaan, kinerja dianggap baik”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ME1 

berada pada level 2 yaitu Repeatable but Intuitive karena PT. Santosa Agrindo 

melakukan pengontrolan dan evaluasi terhadap TI di perusahaan. Namun, 

penilaian tersebut bersifat informal dan tidak didokumentasikan. Walaupun 

penilaian terhadap TI di perusahan dilakukan, namun tidak ada prosedur maupun 

alat ukur yang dijadikan sebagai patokan.   
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 ME4 Menyediakan Tata Kelola TI (Provide IT Governance). Bapak 

Sutarno selaku manajer TI di PT. Santosa Agrindo mengatakan,”Kami belum 

mempunyai tata kelola TI yang baku untuk mengendalikan manajemen terhadap 

sumber daya TI.  ”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ME4 berada pada level 

2 yaitu Repeatable but Intuitive dimana perusahaan mempunyai kesadaran 

mengenai tata kelola TI namun  PT. Santosa Agrindo belum menerapkan standar 

tata kelola TI yang baku untuk membantu TI dalam membuat perusahaan dapat 

mengejar dan memenuhi strategi bisnisnya.  

Analisis GAP 

 Berdasarkan hasil maturity level yang diperoleh sebelumnya, maka tahap 

berikutnya adalah melakukan analisis kesenjangan (gap). Secara umum tingkat 

maturity level yang dicapai oleh PT. Santosa Agrindo saat ini (as is) adalah 

Repeatable but Intuitive dengan target maturity level yang diharapkan (to be) 

adalah optimized. 

 

   
Gambar 4 Spider Chart Maturity Level 

 

Kesenjangan (gap) maturity level yang ada dapat ditutupi dengan melakukan 

perbaikan-perbaikan guna mencapai target maturity level yang diharapkan. 

Kegiatan perbaikan dapat dilakukan secara berkala sampai target maturity level 

yang diharapkan telah tercapai. 

 

Temuan hasil evaluasi 

 Dari kajian yang dilakukan terhadap kondisi TI yang ada di PT. Santosa 

Agrindo, didapatkan temuan-temuan yang berhubungan dengan lemahnya kontrol 

yang diterapkan. Temuan-temuan hasil evaluasi yang dilaporkan meliputi :  

1. Tidak adanya rencana jangka panjang. 

2. Tidak berinvestasi di bidang TI. 

3. Pengendalian dan kerangka TI belum dipantau secara konsisten. 

4. Kurangnya dokumentasi. 

5. Perubahan system dilakukan jika ada permintaan. 

6. Pelatihan dilakukan jika diperlukan. 

7. Terbatasnya sumber daya untuk mengatasi masalah service desk. 
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8. Tidak ada prosedur maupun alat ukur yang dijadikan sebagai patokan 

dalam melakukan penilaian terhadap TI di perusahaan. 

9. Belum menerapkan standar tata kelola TI yang baku.  

 

Rekomendasi Perbaikan 

1. PT. Santosa Agrindo harus mempunyai rencana strategis TI agar dapat 

menyesuaikan gerak langkah perusahaan dengan sistem informasi agar 

seirama dengan perkembangan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 

sistem informasi perusahaan di masa yang akan datang [11] (PO1).  

2. Kebijakan dan proses untuk investasi dan penganggaran didefinisikan, 

didokumentasikan dan dikomunikasikan, dan mencakup bisnis utama dan 

masalah teknologi. Anggaran TI sejalan dengan strategi bisnis TI dan 

rencana. Penganggaran dan proses pemilihan investasi TI yang 

diformalkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan. Keahlian dan 

keterampilan anggota staf TI diperlukan untuk mengembangkan anggaran 

TI dan merekomendasikan investasi TI yang tepat [2] (PO5). 

3. Sebuah kontrol informasi dan manajemen mutu lingkungan yang lengkap 

dikembangkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan oleh manajemen 

dan termasuk kerangka kebijakan, rencana dan prosedur. Proses 

pengembangan kebijakan itu terstruktur, dipelihara dan diketahui staf. 

Manajemen membahas pentingnya kesadaran keamanan IT dan memulai 

program tersebut. Pelatihan formal tersedia untuk mendukung informasi 

lingkungan pengendalian, dan diterapkan. Ada pembangunan secara 

keseluruhan kerangka pemikiran. Teknik untuk mempromosikan 

kesadaran keamanan telah distandarkan dan diformalkan[2] (PO6). 

4. Sebuah proses yang jelas, ditetapkan dan umumnya dipahami berlangsung 

untuk mendapatkan dan memelihara infrastruktur TI. Proses ini 

mendukung kebutuhan aplikasi bisnis yang kritis, sejalan dengan TI dan 

strategi bisnis, dan diterapkan secara konsisten. Pemeliharaannya 

direncanakan, dijadwalkan dan terkoordinasi [2] (AI3). 

5. Terdapat proses manajemen perubahan formal yang didefinisikan pada 

tempatnya, termasuk kategorisasi, prioritas, prosedur darurat, otorisasi 

perubahan, manajemen rilis, dan kepatuhan yang muncul. Analisis dari 

dampak TI yang merubah operasi bisnis mulai diformalkan untuk 

mendukung perencanaan penggelaran aplikasi dan teknologi yang baru [2] 

(AI6). 

6. Varians antara perkiraan dan biaya yang sebenarnya harus dianalisis dan 

dilaporkan, sesuai dengan sistem pengukuran keuangan perusahaan. 

Secara teratur meninjau kelayakan model biaya / mengisi ulang untuk 

mempertahankan keterkaitan dan kesesuaian kepada perkembangan 

kegiatan bisnis dan TI [2] (DS6). 

7. Program pelatihan dan pendidikan diterapkan dan dikomunikasikan. 

Proses pelatihan dan pendidikannya terstandarisasi dan didokumentasikan. 

Proses pelatihan dan pendidikan dipantau oleh manajemen [2] (DS7). 

8. PT. Santosa Agrindo harus menambah sumber daya manusia dalam unit 

service desk. PT. Santosa Agrindo juga harus mempunyai  SOP sevice 
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desk yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Perusahaan agar dapat 

meningkatkan layanan TI dan mengatasi masalah yang ada(DS8). 

9. Pengukuran kinerja spesifik TI, pengukuran non-keuangan, pengukuran 

strategis, pengukuran kepuasan pelanggan dan tingkat pelayanan harus 

ditetapkan dan di dokumentasikan. Sebuah kerangka didefinisikan untuk 

mengukur kinerja [2] (ME1). 

10. Menentukan, membangun dan menyelaraskan kerangka tata kelola TI 

dengan lingkungan tata kelola perusahaan dan mengontrol secara 

keseluruhan. PT. Santosa Agrindo juga harus mempunyai tata kelola TI 

yang baku dan melakukan pemantauan terhadap kepatuhan 

pelaksanaannya dan ikut campur tangan jika ada masalah yang terjadi 

(ME4). 

 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan 

Framework COBIT 4.1 maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja teknologi 

informasi menggunakan di PT. Santosa Agrindo belum sepenuhnya berjalan 

dengan baik. Hal ini ditunjukan dengan tingkat kematangan berada pada level 

Repeatable but Intuitive yang artinya PT. Santosa Agrindo sudah 

mengembangkan proses-proses yang ada tapi tidak ada pelatihan formal, atau 

komunikasi dari prosedur standard. Kemampuan pelaksanaannya tergantung pada 

individu yang paham akan TI sehingga penyimpangan-penyimpangan masih 

rentan terjadi tapi bisa diatasi. Keefektifan tidak cukup dinilai. Tindakan 

manajemen untuk mengatasi masalah pengendalian tidak diprioritaskan atau 

konsisten. 

Penelitian ini diharapkan menjadikan perusahaan lebih berbenah diri dalam 

pengembangan TI, sehingga perusahaan lebih meningkatkan performa kinerja 

dalam persaingan dunia bisnisnya dengan bantuan TI sebagai strategi bisnis yang 

merupakan keunggulan kompetitif bagi PT. Santosa Agrindo. Saran yang dapat 

diberikan adalah seluruh organisasi difokuskan pada proses peningkatan secara 

terus-menerus. Teknologi informasi yang digunakan terintegrasi untuk otomatisasi 

proses kerja dalam perusahaan, meningkatkan kualitas, efektifitas, serta 

kemampuan beradaptasi perusahaan. Manajemen menganalisis kesalahan dan 

kecacatan untuk menentukan penyebab kesalahannya. Perusahaan melakukan 

evaluasi untuk mencegah kesalahan yang telah diketahui agar tidak terjadi lagi, 

sehingga penilaian tingkat kematangan implementasi proses TI pada semua 

domain COBIT dapat mencapai tingkat kematangan tertinggi yaitu Optimised 

(level 5.00). 
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Lampiran 

RACI berdasarkan sub domain 

 
Head of 
Division 

(CEO) 

Financial 
Controller 

(CFO) 

Financial 

Controller 

(Bussiness 
Process Owner) 

IT Manager 
( Chief 

Architect) 

Head 

Development 

IT Manager 
(Head IT 

Administration) 

IT Manager 

(PMO) 

PO1 

Link business goals 

to IT goals. 
C I C     

Identify critical 

dependencies and 
current 

performance. 

C C C C C C  

Build an IT 
strategic plan. 

A C I C C C I 

Build IT tactical 

plans. 
C I C C C C R 

Analyse programme 
portofolios and 

manage project and 

service portofolios. 
C I R C R C C 

PO2  

Create and maintain 

corporate/enterprise 

information model. 

 C C R C C  

Create and maintain 

corporate data 

dictionary (ies). 

  C A/R R   

Establish and 

maintain a data 

classification 
scheme. 

I C C C C   

Providate data 

owners with 

procedures and 
tools for classifying 

information 

systems. 

I C C C C   

Utilise the 

information model, 

data dictionary and 
classification 

scheme to plan 

optimized business 
systems. 

C C C R C   

PO4        

Establish IT 

organizational 
structure, including 

committees and 

linkages to the 
stakeholders and 

vendors. 

C C  C C R C 

Design an IT 
process framework. 

C C  C C R C 

Identify system 

owners. 
 C C I I I I 

Identify data 
owners. 

 I C R I I I 

Establish and 

implement IT roles 
 I I C C R C 
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and responsibilities, 

including 
supervision and 

segregation of 

duties. 

PO5        

Maintain the 

programme 

portfolio.  

A R C    I 

Maintain the project 
portfolio. 

I C C C C  C 

Maintain the sevice 

portfolio. 
I C C    C 

Establish and 
maintain the IT 

budgeting process. 

I C  C C R C 

Identify, 
communicate and 

monitoring IT 

investments, cost 
and value to the 

business. 

I C  C C R C 

PO6        

Establish and 
maintain an IT 

control environment 

and framework. 

I C I  C C  

Develop and 

maintain IT polices. 
I I  C C R  

Communicate the 

IT control 
framework and IT 

objectives and 

direction. 

I I    R  

PO8        

Define a QMS. C  I I I I I 

Establish and 

maintain QMS. 
I I I C C C C 

Establish and 
communicate 

quality standards 

through the 
organization. 

 I I C C C C 

Build and manage 

the quality plan for 
continuous 

improvement. 

  I C C C C 

Measure, monitor, 

and 
reviewcompliance 

with the quality 

goals. 

  I C C C C 

PO10        

Define a 

programme/portfoli
o management 

framework for IT 

investments. 

C C     C 

Establish and 
maintain an IT 

project management 

framework. 

I I I C C C R 

Establish and 

maintain an IT 

project monitoring, 
measurement and 

management 

system. 

I I  C C C A/R 
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Build a project 

charters, schedules, 
quality plans, 

budgets, and 

communication and 
risk management 

plans.  

  C C C C A/R 

Assure the 

participation and 
commitment of 

project 

stakeholders. 

I  C     

Assure the effective 

control of projects 

and project 
changes. 

   C C  A/R 

Define and 

implement project 

assurance and 
review methods. 

    I  A/R 

AI3        

Define the 

acquisition 
procedure/process. 

 C  C C R  

Discuss 

infrastructure 
requirements with 

(approved) vendors. 

 C/I I C C R  

Define strategy and 
plan maintenance 

dor infrastructure. 

   R R C  

Configure the 

infrastructure 
components.  

   C    

AI4        

Develop a strategy 

to operationalize the 
solution. 

  A  R   

Develop a 

knowledge transfer 
methodology. 

  A     

Develop end-user 

procedure manuals. 
  A/R  R   

Develop technical 
support 

documentation for 

operations and 
support staff. 

   C    

Develop and deliver 

training. 
  A  R   

Evaluate training 
results and enhance 

documentation as 

required. 

  A     

AI5        

Develop IT 

procurement 

policies and 
procedures align 

with procurement 

policies at the 
corporate levels. 

I C  I I R  

Establish/maintain a 

list of accredited 
suppliers. 

     A/R  

Evaluate and select 

suppliers through a 

request for proposal 

C C   R R R 
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(RFP) process. 

Develop contracts 

that protect the 
organisation’s 

interest. 

R C   R R  

Procure in 
compliance with 

established 

procedure. 

    R R  

AI6        

Develop and 

implement a 

process to 
consistenly record, 

assess and prioritise 

change requests. 

  I C R C C 

Assess impact and 
prioritise change 

based on business 

needs. 

  R C R C R 

Assure thet any 

emergency and 

critical change 
follows the 

approved process. 

  I I R   

Authorize changes.   C  R   

Manage and 
disseminate 

relevant 

information 
regarding changes. 

  I C R I R 

AI7        

Build and review 

implementation 
plans. 

  I C R  C 

Define and review a 

test strategy (entry 
and exit criteria) 

and an operational 

test plan 
methodology. 

  C C R  C 

Build and maintain 

a business and 

technical 
requirements 

repository and test 

cases for accredited 
systems. 

    R   

Perform system 

conversion and 
integration tests on 

test environment. 

  R C A/R  I 

Deploy a test 
environment and 

conduct final 

acceptance tests.  

  R C A/R  I 

Recommend 
promotion to 

production based on 

agreed-upon 
accreditation 

criteria. 

  A C R  I 

DS1        

Create a framework 
for defining IT 

services.  

  C I C C I 

Build an IT service 
catalogue. 

  C I C C I 
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Define SLAs for 

critical IT services. 
 I C I R R C 

Define OLAs for 
meeting SLAs. 

  C I R R C 

Monitor and report 

end-to-end service 
level performance. 

  I  I I  

Review SLAs and 

UCs 
 I C  R R  

Review and update 
IT service 

catalogue. 

  C I C C I 

Create service 

improvement plan. 
  I I R C C 

DS2        

Identify and 

categorise third-

party service 
relationship. 

  C C R A/R C 

Define and 

document supplier 
management 

processes. 

 C I I R R C 

Establish supplier 

evaluation and 
selection policies 

and procedures. 

 C C  C R C 

Identify, assess and 
mitigate supplier 

risks. 

 I   R R C 

Monitor supplier 
service delivery. 

  A  R R C 

Evaluate long-term 

goals of the service 

relationship for all 

stakeholders. 

C C C C C R C 

DS5        

Define and maintain 

an IT security plan. 
I C C C C I I 

Define, establish 

and operate an 

identity (account) 
management 

process. 

  C R I   

Monitor potential 

and actual security 
incidents.  

  I C C   

Periodically review 

and validate user 
access rights and 

privileges. 

  A     

Establish and 
maintain procedures 

for maintaining and 

safeguarding 
cryptographic keys. 

     I  

Implement and 

maintain technical 

and procedural 
controls to protect 

information flows 

across networks. 

  C R R   

Conduct regular 

vulnerability 

assessments. 

 I I C C   

DS6        

Map the IT 

infrastructure to 
 C C C C R C 
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services 

provided/business 
processes 

supported. 

Identify all IT costs 

(e.g., people, 
technology) and 

map them to IT 

services on a unit 
cost basis. 

 C  C C R C 

Establish and 

maintain an IT 
accounting and cost 

control process. 

  C C C C R C 

Establish and 

maintain charging 

policies and 

procedures. 

 C C C C R C 

DS7        

Identify and 
characterize users’ 

training needs. 

  R C C C C 

Build a training 
programme. 

  R I C C C 

Conduct awareness, 

education and 
training activities. 

  C I C C C 

Perform training 

evaluation. 
  R I C C C 

Identify and 
evaluate best 

training delivery 

methods and tools.  

  R C C C C 

DS8        

Create classification 

(severity and 

impact) and 
escalation 

procedures 

(functional and 
hierarchical). 

  C C C C  

Detect and and 

record 

incidents/service 
requests/informatio

n requests. 

       

Classify, investigate 
and diagnose 

queries. 

   C C   

Resolve, recover, 

and close incidents. 
  I R R   

Inform users (e.g., 

status updates). 
  I     

Produce 

management 

reporting. 

I  I   I  

ME1        

Establish the 
monitoring 

approach. 

A R I I C I  

Identify and collect 

measurable 
objectives that 

support the business 

objectives. 

C C R  R   

Create scorecards.    C R C  

Assess 

performance. 
 I R C R C  
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Report 

performance. 
I I R C R C  

Identify and 
monitor 

performance 

improvement 
actions 

  R C R C  

ME4        

Establish executive 

and board oversight 
and facilitation over 

IT activities. 

R C      

Review, endorse, 
align and 

communicate IT 

performance, IT 

strategy, and 

resource and risk 

management wih 
business strategy. 

R I      

Obtain periodic 

independent 

assessment of 
performance and 

compliance with 

policies, plans, and 
procedures. 

R C  I I I I 

Resolve findings of 

independent 
assessments, and 

ensure 

management’s 
implementation of 

agreed-upon 

recommendations. 

R C  I I I I 

Generate an IT 

governance report. 
C C C I I I I 
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