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Abstrak 
 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) adalah Instansi Pemerintah yang bertugas 

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan.  Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu instansi 

pemerintah yang menggunakan Teknologi Informasi dalam menunjang kinerjanya. Agar menjamin bahwa 

Teknologi Informasi berjalan baik, maka dibutuhkan sebuah mekanisme kontrol yaitu evaluasi kinerja Teknologi 

Informasi. Evaluasi kinerja TI dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai keefektifan layanan TI dalam 

berkontribusi di lingkungan kerja perusahaan menggunakan framework COBIT 4.1.Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif.Pengumpulandata dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian 

menemukan bahwa hasil Maturity Level Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berada pada level 

Defined dimana perusahaan telah memahami pentingnya pengelolaan TI dalam proses bisnis perusahaan, 

prosedur di perusahaan sudah distandarisasi dalam SOP (Standar OperatingProcedure), terdokumentasi, dan 

dikomunikasikan melalui pelatihan resmi tetapi implementasi masih tergantungpada individu apakah mau 

mengikuti prosedur tersebut atau tidak. 

 

Kata Kunci: Evaluasi Kinerja, Teknologi Informasi, Framework COBIT 4.1. 

 

 

1. Pendahuluan  

 

Teknologi sudah menjadi kebutuhan penting 

dalam sebuah Instansi Pemerintah guna menjalankan 

tugas dan tanggung jawab sesuai Rencana Strategi 

yang telah ditetapkan.Sudah bukan hal yang baru 

jika Teknologi menjadi kebutuhan dasar dalam 

mendukung jalannya Pemerintahan sekarang 

ini.Teknologi dapat berjalan secara efektif jika 

didukung oleh Sumber Daya Manusia yang 

berkompeten pada bidangnya.Saat ini Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) 

Kota Semarang menjalankan proses bisnisnya 

dengan didukung oleh beberapa aplikasi diantaranya 

Sistem Informasi Manajemen Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (SIMAPBD) pada bidang Anggaran, 

Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Keuangan 

Daerah (SIAPKD) pada bidang Akuntansi, Sistem 

Informasi Barang Aset Milik Daerah (SIBAMD) 

pada bidang Aset, dan Sistem Informasi Manajemen 

Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan (SIMPPBB) 

pada bidang Pajak. Aplikasi-aplikasi ini merupakan 

Sistem Informasi yang dikelola sendiri oleh Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). 

Tugas Pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah,adalah melaksanakan urusan 

Pemerintah Daerah di bidangPengelolaan keuangan 

dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan. Adapun untuk melaksanakan 

tugas pokok tersebut Dinas Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah kota Semarang mempunyai fungsi 

sebagai berikut: Perumusan kebijakan teknis 

dibidang pajak daerah, bidang akuntansi, bidang 

perbendaharaan, bidang perimbangan dan lain-lain, 

bidang pendapatan, serta bidang aset daerah. 

Penyusunan rencana program dan rencana kerja 

anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, 

dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan 

pelaporan terhadap UPTD (Unit Pelayanan 

Terpadu). Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, 

dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah. Pelaksanaan tugas lain 

mailto:682011013@student.uksw.edu
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yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Berdasarkan tugas pokok yang dimiliki Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota 

Semarang dapat dijabarkan menjadi tiga aspek yang 

melingkupi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu: 

Aspek pendapatan, aspek administrasi keuangan 

daerah dan aspek aset daerah. 

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) 

kota Semarang sering mengalami masalah 

diantaranya kurangnya Sumber Daya Manusia yang 

paham Sistem Informasi yang digunakan karena 

hanya Pegawai tertentu saja yang mengikuti 

pelatihan, dan pelatihan hanya dilakukan pada saat 

awal dan pada saat penyempurnaan Software 

sehingga apabila ada pegawai baru, hanya dijelaskan 

secara manual oleh beberapa orang yang paham. 

Sofware masih berbasis desktop sehingga sering 

mengalami kesulitan dalam hal mengakses data dan 

informasi, karena tidak bisa diakses darimana saja 

maka pertukaran data dan informasi masih 

menggunakan flashdisk, sehingga sangat rentan 

dengan kehilangan data atau data tidak bisa dibuka 

karena terkena virus.Masalah lainnya adalah sering 

terjadi kesalahan perekaman data yang disebabkan 

oleh human error.Melihat dari permasalahan yang 

ada, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja TI yang 

telah berjalan selama ini sehingga membantu dalam 

pemecahan masalah melalui rekomendasi yang 

mengarah pada tujuan yang ingin dicapai. 

Salah satu Framework yang dapat digunakan 

untuk mengetahui kinerja TI adalah menggunakan 

Framework Control Objective for Information and 

related Technology(COBIT) 4.1 yang dikembangkan 

oleh IT Governance Institute (ITGI). Kerangka ini 

meliputi 4 domain utama yaitu domain Plan and 

Organise (PO)yang memberikan panduan atau 

arahan untuk memberikan solusi dan layanan, 

domain Acquire and Implement (AI) yang 

menyediakan solusi dan merubahnya menjadi 

sebuah layanan, domain Deliver and Support (DS) 

yang menerima solusi dan menjadikan solusi 

tersebut berguna bagi pengguna, dan domain 

Monitor and Evaluate (ME) yang memonitor 

seluruh proses dan memastikan arahan pimpinan 

agar diikuti [1]. 

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk 

mengukur kinerja TI pada Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota 

Semarang dan diharapkan dapat memberikan 

masukan yang bermanfaat bagi perusahaan 

kedepannya. 

Penelitian ini tidak berfokus pada satu domain 

saja, melainkan pada domain yang sesuai dengan 

kebutuhan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

daerah kota Semarang. Sub domain yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah hasil dari proses 

pemetaan dari tujuan bisnis instansi terkait dengan 

tujuan bisnis dan tujuan TI menurut COBIT 4.1.  

 

2. Tinjauan Pustaka 

 

Beberapa penelitian terdahulu, dijelaskan 

sebagai berikut. Pertama, penelitian berjudul 

“Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi melalui 

pengukuran Tingkat Kematangan dengan 

Framework COBIT 4.1 (Studi Kasus: Dinas 

Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan 

Pariwisata Salatiga)”. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengukur pengelolaan pengendalian TI yang 

dilakukan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, 

Kebudayaan, dan Pariwisata 

(DISHUBKOMBUDPAR) Salatiga. Faktanya 

adalah Tata kelola TI pada DISHUBKOMBUDPAR 

Salatiga sudah dilakukan, akan tetapi belum dikelola 

dengan baik. Hal ini ditunjukan dengan tingkat 

kematangan tata kelola teknologi berada pada 

tingkat kematangan level2,62 (repeatable but 

intuitive). Pengontrolan TI perlu dilakukan dan harus 

ada dokumentasi pada setiap proses TI yang sedang 

berjalan [3]. 

Kedua, penelitian berjudul “Analisis Tata 

Kelola TI di Kabupaten Semarang menggunakan 

Cobit 4.1 Domain Plan and Organize Studi Kasus 

Bagian PDE Kabupaten Semarang”. Hasil evaluasi 

yang dilakukan terhadap tata kelola TI di Kabupaten 

Semarang menggunakan domain PO sudah 

mencapai level defineddengan nilai maturitas rata – 

rata domain PO sebesar 3,14 yang berarti seluruh 

proses telah didokumentasikan dan telah 

dikomunikasikan dan dilaksanakan berdasarkan 

metode pengembangan sistem komputerisasi yang 

baik, hanya saja sub domain PO 1, PO 2, dan PO 7 

adalah sub domain yang memiliki performa terburuk 

sehingga membutuhkan perbaikan [4]. 

Ketiga penelitian berjudul “Audit Sistem 

Informasi Perkreditan menggunakan Framework 

COBIT 4.1 Domain Monitor and Evaluate Studi 

Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 

Cabang Ambon”.Hasil penelitian ditemukan bahwa 

perusahaan telah memahami pentingnya pengelolaan 

IT dalam proses bisnis perusahaan, prosedur 

pengembangan sistem dalam perusahaan 

terdokumentasi (terdapat dokumentasi yaitu 

dokumentasi manual) dan sudah terstandarisasi serta 

telah diadakan pelatihan dalam pengenalan akan 

prosedur sistem tersebut [5].  

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, 

diketahui bahwa Framework COBIT 4.1baik 

digunakan dalam evaluasi kinerja TI sebuah 

perusahaan atau organisasi dan dapat 

digunakandalam mengukur tingkat kematangan TI 

pada perusahaan atau organisasi. Mengacu pada 

penelitian sebelumnyamaka peneliti tertarik untuk 

melakukan  penelitian yang berjudul Evaluasi 

Kinerja Teknologi Informasi pada Dinas 
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Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) 

Menggunakan Framework COBIT 4.1 (Studi Kasus: 

DPKAD, Kota Semarang). Penelitian ini dilakukan 

dengan metode wawancara dan observasi.Hasil dari 

penelitian diharapkan dapat memberikan masukan 

yang bermanfaat bagi perusahaan kedepannya. 

Evaluasi atau penilaian kinerja adalah suatu 

proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan 

apakah seorang pegawai melakukan pekerjaannya 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. TI 

adalah teknologi pendukung dari sistem informasi, 

yaitu sistem berbasis TI yang mengelola komponen-

komponen berupa hardware, software, netware, 

dataware, dan brainware untuk melakukan 

transformasi data menjadi informasi [6]. 

Tata Kelola TI (IT Governance), memiliki 

cakupan defenisi luas yang meliputi sitem informasi, 

teknologi dan komunikasi, bisnis dan hokum serta 

isu lain yang melibatkan seluruh komponen 

perusahaan antara lain; pemilik kepentingan 

(stakeholder), pengguna teknologi informasi bahkan 

pemeriksa sistem informasi/teknologi informasi. 

Secara umum tata kelola teknologi informasi adalah 

upaya menjamin pengelolaan teknologi informasi 

agar mendukung bahkan selaras dengan strategi 

bisnis suatu perusahaan atau organisasi yang 

dilakukan oleh direksi, manajemen eksekutif, dan 

manajemen teknologi informasi [3].Untuk 

perumusan IT Governanceyang tepat, digunakan alat 

bantu berstandar internasional salah satunya COBIT 

4.1 yang merupakan sekumpulan praktek terbaik 

yang telah dilakukan IT Governanceyang mampu 

membantu auditor manajemen dan pengguna dalam 

rangka menjembatani kesenjangan antara resiko 

bisnis, kebutuhan pengendalian dan permasalahan 

teknis [6]. 

Control Objectives for Information and Related 

Technology 4.1 (COBIT 4.1) merupakansekumpulan 

dokumentasi dan panduan yang mengarahkan pada 

IT Governance yang dapat membantu auditor, 

manajemen, dan pengguna (user) untuk 

menjembatani pemisah antara resiko bisnis, 

kebutuhan kontrol, dan permasalahan-permasalahan 

teknis. COBIT disususun oleh the ITGovernance 

Institute (ITGI) yang merupakan bagian dari 

Information Systems Audit and Control Association 

(ISACA). COBIT 4.1 adalah sekumpulan 

dokumentasi best practices untuk Information 

Technology Governance yang digunakan untuk 

membantu auditor, manajemen danpengguna untuk 

menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan 

kontrol dan permasalahan teknis [6]: 

Kerangka Kerja COBIT terdiri dari 4 domain : 
 
a) Planning and Organize (PO) dalam domain ini 

yang menjadi pokok pembahasan ada 

padaproses perencanaan dan penyelarasan 

strategi TI dengan strategi instansi.  

b) Acquisition and Implementation (AI) domain ini 

menitik beratkan pada proses 

pemilihan,pengadaan dan penerapan teknologi 

informasi yang digunakan.  

c) Delivery and Support (DS) pada domain ini 

yang menjadi pokok pembahasan adalah 

prosespelayanan TI dan dukungan teknisnya.  

d) Monitoring and Evaluating (ME) domain ini 

membahas tentang proses 

pengawasanpengelolaan TI pada organisasi atau 

instansi.  

RACI adalah singkatan dari Responsible, 

Accountable, Consulted,danInformed.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[6]. 

- Responsible: orang yang melakukan suatu 

kegiatan atau melakukan pekerjaan.  

- Accountable: orang yang akhirnya 

bertanggung jawab dan memiliki otoritas 

untukmemutuskan suatu perkara.  

- Consulted: orang yang diperlukan umpan 

balik atau sarannya dan berkontribusi 

akankegiatan tersebut.  

- Informed: orang yang perlu tahu hasil dari 

suatu keputusan atau tindakan 

 
Gambar 1. RACI Chart 

 
COBIT mempunyai model kematangan 

(maturity models) untuk mengontrol proses-proses 
TI dengan menggunakan metode penilaian (scoring) 
sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-
proses TI yang dimilikinya dari skala non-existent 
sampai dengan optimised (dari 0 sampai 5), yaitu 0- 
Non Existen, 1-Initial, 2- Repetable, 3- Defined, 4- 
Managed andmeasurable, 5- Optimized. Pendekatan 
ini diambil berdasarkan maturity model software 
engineering institute. Penilaian Maturity Model 
ditunjukkan pada Gambar 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Maturity Model 
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3. Metodologi Penelitian 
 
Dalam melaksanakan penelitian pada Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) 
kota Semarang, metode yang digunakan adalah 
metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan studi kasus yang dilakukan dengan 
caramengumpulkan data, mengolah dan 
menganalisis data serta menyimpulkannya. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
wawancara dan observasi. Tahapan penelitian 
digambarkan seperti yang terlihat pada Gambar 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tahapan Penelitian 

 
Sebelum melakukan evaluasi kinerja TI pada 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 
tahap yang dilakukuan setelah pengumpulan data 
organisasi dan studi literatur COBIT 4.1 adalah 
Maping IT Goalstahap ini dilakukan untuk  
memetakan apakah tujuan TI sudah sejalan dengan 
tujuan bisnis dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah kota Semarang. Tujuan bisnis 
organisasi harus diselaraskan oleh tujuan TI 
sehingga organisasi mampu mencapai tujuan dengan 
dukungan TI yang dimiliki. Adapun tujuan TI harus 
diimplementasikan oleh proses-proses TI yang 
terjadi pada dinas terkait sehingga tercipta tata 
kelola  TIyang baik. 

Setelah melakukan MappingIT Goalstahapan 
selanjutnya yaitu Mapping RACI Chartuntuk 

menentukan responden dan aktifitas yang dilakukan 
berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. 

 
Setelah melakukan  Mapping RACI Charttahap 

selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan 
data dilakukan dengan carawawancara dan 
observasi. Wawancara dilakukan dengan 
mengajukan pertanyaan terkait dengan Sistem 
Informasi yang digunakan. 

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data 
yaitu Pembahasan. Tahap pembahasan pertama yaitu 
analisis Maturity Level, pada tahap ini dilakukan 
analisis untuk mengukur level kematangan TI 
berdasarkan hasil dari proses pengumpulan data. 
Tahap kedua dari proses pembahasan yaitu analisis 
Gap/ Kesenjangan pada tahap ini dilakukan analisis 
apabila masih ada kesenjangan antara Maturity 
Level saat ini dengan Maturity Level yang 
diharapkan.Tahap terakhir dari pembahasan adalah 
rekomendasi, pada tahap ini rekomendasi diberikan 
guna mengoptimalkan kinerja IT dimasa mendatang. 

Tahap terakhir yang dilakukan dalam peneltian 
ini adalah membuat kesimpulan dari apa yang telah 
diteliti terkait Kinerja Teknologi Informasi pada 
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota 
Semarang. 

Langkah awal yang dilakukan untuk Evaluasi 
Kinerja Teknologi Informasi pada Dinas 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota 
Semarang adalah dengan melakukan pemetaan 
antara Tujuan Bisnis dan Tujuan TI. Dari segi 
perspektif internal tujuan bisnis menurut COBIT 4.1 
yaitu, Peningkatan dan pemeliharaan fungsionalitas 
proses bisnis lebih sesuai dengan tujuan bisnis 
perusahaan yakni mempermudah perusahaan dalam 
menjalankan proses bisnis dibandingkan dengan 
perspektif internal lainnya. Karena dengan adanya 
peningkatan dan pemeliharaan fungsionalitas proses 
bisnis maka proses bisnis yang terjadi dapat 
dilakukan dengan cepat, efektif, dan efisien sehingga 
mempermudah perusahaan dalam menjalankan 
proses bisnis.  

Adapun pemetaan antara tujuan bisnis dan 
tujuan TI pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 
1. 

Tabel 1. Pemetaan Tujuan Bisnis dan Tujuan TI 

No. 
Tujuan Bisnis 

Perusahaan 

Tujuan 

Bisnis 

Perusahaan 

menurut 

COBIT 4.1 

Tujuan 

TI 

Menurut 

COBIT 

4.1 

(Domain 

yang 

dipakai) 

1. 

Mempermudah 

perusahaan 

dalam 

menjalankan 

proses bisnis 

Peningkatan 

dan 

pemeliharaan 

fungsionalitas 

proses bisnis 

AI1, 

AI2,AI6, 

PO3, 

AI2,AI5, 

PO2, 

AI4, AI7 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Penelitian awal 

 

 

 

 

 

 

Mapping RACI Chart 

 

 

Pengumpulan data (Wawancara & 

Observasi) 

Mapping IT Goals 

Pembahasan  

1.Analisis GAP / Kesenjangan 

   2. Analisis maturity model 

   3. Rekomendasi 

 

 

Pengumpulan 

data  Organiasi 

Kesimpulan 
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Analisis tingkat kematangan (maturity level) 

dari kinerja Teknologi Infomasi pada Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota 

Semarang,  dilakukan berdasarkan hasil wawancara 

dengan para responden sesuai RACI. Responden 

yang dimaksud adalah Kepala DPKAD kota 

Semarang, Kepala Bidang Anggaran, Operator IT, 

dan Staf bidang anggaran. Analisis dilakukan sesuai 

dengan domain COBIT yang telah ditentukan 

melalui proses pemetaan berdasarkan IT Goals dari 

DPKAD kota Semarang, sehingga diperoleh 

informasi bahwa: 

PO2. Menetetapkan Arsitektur Sistem 

Informasi (Define the Information Architecture), 

proses ini berada pada level Repeatable but 

Intuitivedimana proses penetapan arsitektur sistem 

informasi yang ada pada DPKAD Kota Semarang, 

sudah ada tetapi masih tidak terstruktur. Meskipun 

penetapan arsitektur sistem informasi pada DPKAD 

kota Semarang belum terstruktur, namun kebutuhan 

akan data dan informasi sudah bisa terpenuhi dengan 

baik, dan kebutuhan-kebutuhan strategis juga sudah 

bisa dicapai. Pengembangan dan pelaksanaan 

teknologi informasi pada DPKAD kota Semarang 

juga masih sebatas pada individu yang paham akan 

Teknologi itu sendiri. 

PO3. Menetapkan Arah Teknologi (Determine 

Technological Direction), proses ini berada pada 

level Defineddimana DPKAD kota Semarang sudah 

menyadari pentingnya rencana pengembangan 

infrastruktur IT. Meskipun belum konsisten 

diterapkan namun DPKAD kota Semarang 

menjamin pengembangan dan pemeliharaan rencana 

infrastruktur IT.  Hal ini dapat dilihat dengan adanya 

Rencana Strategis jangka panjang (5 tahun 

kedepan).Dalam Rencana Strategis yang dibuat 

ditetapkan rencana pengadaan kebutuhan 

hardwaresesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Pelatihan formal juga sudah dilakukan oleh DPKAD 

kota Semarang  kepadapara pegawai secara berkala, 

yakni satu tahun satu kali. Pelatihan juga dilakukan 

jika ada perubahan yang cukup signifikan. Pelatihan 

dimaksudkan agar Sumber Daya Manusia mengerti 

akan peran dan tanggung jawab yang dimiliki, 

sehingga sejalan dengan arah teknologi yang 

diharapkan. 

AI1. Mengidentifikasi Solusi-Solusi Otomatis 

(Identified Automated Solutions), proses ini berada 

pada level Repeatable but Intuitivedimana  DPKAD 

kota Semarang belum mempunyai metodologi 

khusus mengenai solusi dari setiap masalah-masalah 

teknis yang terjadi terkait Teknologi Informasi. 

Penanganan terhadap masalah-masalah teknis yang 

terjadi, didasarkan pada pengalaman internal dan 

pengetahuan akan fungsi IT. Masalah-masalah 

teknis yang terjadi biasanya bukan masalah yang 

cukup serius, sehingga pada penanganannya tidak 

memerlukan metodologi khusus. 

AI2. Memperoleh dan Memelihara Perangkat 

Lunak Aplikasi (Acquire and Maintain Application 

Software), proses ini berada pada level proses ini 

berada pada level Defineddimana DPKAD kota 

Semarang telah memahami dengan jelas penggunaan 

dan cara pemeliharaan perangkat lunak aplikasi, 

dokumentasi prosedur penggunaan perangkat lunak 

juga sudah ada sehingga dapat digunakan jika 

dibutuhkan. Pemeliharaan perangkat lunak aplikasi 

juga dilakukan dengan penggunaan anti virus pada 

setiap Personal Computer sehingga aman untuk 

digunakan. Pemeliharaan dan penggunaan perangkat 

lunak aplikasi yang baik oleh Sumber Daya Manusia 

membuat proses bisnis berjalan sesuai dengan arah 

teknologi yang diharapkan. 

AI4. Memungkinkan Operasional dan 

Penggunaan (Enable Operations and Use), proses 

ini berada pada level Definedkarena DPKAD kota 

Semarang telah mendokumentasikan penggunaan 

operasional terkait aplikasi yang digunakan ke 

dalam manual book. Manual book dibuat untuk 

membantu pegawai dalam mengoperasikan aplikasi 

sehingga proses bisnis bisa berjalan sesuai harapan. 

Manual book dibuat dalam bentuk hard copy 

maupun soft copy dan selalu di update sesuai dengan 

perubahan yang terjadi yang sesuai dengan 

kebutuhan bisnis DPKAD kota Semarang. 

AI5. PengadaanSumber Daya TI (Procure IT 

Resources), proses ini berada  pada level Defined, 

karena pengadaan sumber daya IT sudah ditetapkan 

dan didokumentasikan bersama kebijakan dan 

prosedur yang berdasarkan proses bisnis perusahaan 

secara keseluruhan. Sumber daya IT yang dimaksud 

adalah orang, hardware dan software. Pengadaan 

sumber daya IT dilakukan harus sesuai dengan 

prosedur yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh 

DPKAD kota Semarang. Setiap permintaan untuk 

pengadaan IT harus disetujui oleh kepala bagian 

kemudian diproses pada Sekretariat bagian 

pengadaan. 

AI6. Mengelola Perubahan (Manage Changes), 

proses ini berada pada level Defined karena apabila 

ada perubahan terkait aplikasi yang digunakan, 

kebijakan atau prosedur yang sudah ada, biasanya 

didikusikan terlebih dahulu melalui rapat formal. 

Apabila ada perubahan training kembali dilakukan 

kepada para pegawai DPKAD kota Semarang yang 

berhubungan langsung dengan teknologi informasi. 

Namun jika perubahan yang terjadi terkait aplikasi, 

kebijakan atau prosedur tidak terlalu signifikan, 

maka tidak perlu didiskusikan dan training juga 

tidak dilakukan.Perubahan kecil yang terjadi 

biasanya langsung dibuat dan diberitahukan tanpa 

melalui rapat formal. 

AI7. Instalasi dan Akreditasi Solusi Beserta 

Perubahannya (Install and Accredit Solutions and 

Changes), proses ini berada pada level Repeatable 

but Intuitive, karena DPKAD kota Semarang tidak 

memiliki metodologi khusus terkait pengujian atau 
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akreditasi. Biasanya proses pengujian atau akreditasi 

hanya dilakukan secara informal dan tanpa melalui 

tahap-tahap khusus. 

Berdasarkan hasil maturity level yang 

diperoleh sebelumnya, maka tahap berikutnya 

adalah melakukan analisis kesenjangan (gap). 

Secara umum tingkat maturity levelyang dicapai 

oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

kota Semarang saat ini adalah Defined dengan target 

maturity level yang diharapkan adalah Managed and 

Measurable. 

 

 
Gambar 4. Spider Chart Tingkat Kematangan 

Kinerja TI di DPKAD kota Semarang 

 

 Kesenjangan (gap) maturity level yang 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 bisa tercapai. 

Rekomendasi untuk semua proses TI adalah 

harus diterapkan sesuai SOP yang ada, jangan hanya 

berupa aktifitas formalitas. Aktifitas tiap proses juga 

harus dikontrol dan dievaluasi agar dapat 

meningkatkan kinerja TI pada Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah kota Semarang. 

Rekomendasinya dijelaskan lebih rinci sebagai 

berikut: 

1. Arsitektur TI yang ada pada DPKAD kota 

Semarang akan dibuat secara lebih terstruktur 

sehingga kebutuhan akan data dan informasi 

bisa dengan mudah diperoleh dan terkontrol 

dengan baik. 

2. Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur 

IT pada DPKAD kota Semarang akan dilakukan 

secara konsisten dan pelatihan akan Sumber 

Daya Manusia akan lebih ditingkatkan sehingga 

sejalan dengan arah teknologi yang diharapkan. 

3. Membuat metodologi dan dokumentasi 

mengenai solusi dari setiap masalah-masalah 

teknis yang kerap terjadi pada DPKAD kota 

Semarang.  

4. Membuat perangkat lunak terintegrasi berbasis 

web. 

5. Melakukan evaluasi laporan assetterkait 

hardwaredan software untuk perbaikan, garansi, 

dan upgrade. Menerapkan prosedur untuk 

membatasi instalasi perangkat lunak yang tidak 

sah dan melakukan pemantauan asset TI demi 

mencegah pencurian dan penyalahgunaan. 

6. Mengevaluasi hasil pelatihan sebagai tolak ukur 

dalam peningkatan kinerja Sumber Daya 

Manusia 

7. Proses pengadaan sumber daya TI akan lebih 

ditingkatkan agar pengadaan sumber daya bisa 

lebih cepat dilaksanakan. 

8. Pengontrolan akan dilakukan terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi sehingga 

perubahan yang ada bisa sejalan dengan arah 

teknologi yang diharapkan. 

9. Membuat metotologi khusus terkait proses 

pengujian atau akreditasi. 

5. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Evaluasi Kinerja Teknologi Informasi pada Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota 

Semarang menggunakan Framework COBIT 4.1 

sudah baik. Hal ini ditunjukan dengan tingkat 

kematangan tata kelola TI yang berada pada level 

Defined,artinya prosedur yang ada pada DPKAD 

kota Semarang sudah distandarisasi dalam SOP 

(Standar Operating Prosedur), terdokumentasi, dan 

dikomunikasikan melaluai pelatihan resmi tetapi 

implementasi masih tergantung pada individu yang 

mau mengikuti prosedur atau tidak. Hasil penelitian 

diharapkan dapat digunakan oleh DPKAD kota 

Semarang sebagai salah satu cara untuk melihat 

bahwa posisi kinerja TI berada pada level mana, 

sehigga kedepannya DPKAD kota Semarang dapat 

lebih meningkatkan kinerja TI yang ada sekarang 

pada level yang diharapkan 
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