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1. Pendahuluan 

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat 

dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 

melalui Sekretaris Daerah. Pada dasarnya tugas utama inspektorat adalah membantu Walikota 

membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, inspektorat 

dibagi menjadi 2 sub bagian, yaitu Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai 

tugas melaksanakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas dan fungsi Inspektorat serta administrasi keuangan Inspektorat. Dan Subbagian Umum 

dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi kesekretariatan dan 

kepegawaian Inspektorat.  Kedua Subbagian ini dibawahi oleh Sekretariat, sedangkan 

Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Selain itu dalam 

pelaksanaannya Inspektur dibanu oleh Inspektur Pembantu, Inspektur Pembantu berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan secara administratif dikoordinasikan 

oleh Sekretaris. Pada dasarnya proses bisnis utama Inspektorat Kota Salatiga adalah melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan 

desa/kelurahan, serta menyelenggarakan fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan 

kebijakan dan fasilitasi pengawasan dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian 

tugas pengawan. Dalam melaksanakan proses bisnisnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi 

pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. [1] 

Guna mendukung fungsi utama dari inspektorat Kota salatiga, maka Inspektorat Kota 

Salatiga telah menerapkan TI untuk membantu proses bisisnya agar efektif dan efisien dalam 

mengolah informasi yang didapat. Penerapan Teknologi Informasi harus diiringi dengan 

pengelolaan TI yang baik, seperti adanya pencegahan dan penanggulangan resiko dan kontrol 

secara berkala,jika penerapan TI tidak diiringi dengan pengawasan yang baik maka TI akan 

membahayakan organisasi itu sendiri, seperti bocornya informasi penting perusahaan, 

hilangnya informasi dll. Maka dari itu diperlukan tata kelala TI untuk melakukan pengelolaan 

dan pengawasan TI secara berkelanjutan. Penggunaan TI juga harus di evaluasi kinerjanya agar 

TI yang diterapkan bekerja sesuai yang direncanakan. Evaluasi Tata kelola TI salah satunya 

bisa dilakukan dengan menggunakan framewoek COBIT. COBIT merupakan kerangka kerja 

yang menyediakan standar dalam kerangka kerja domain yang terdiri dari sekumpulan proses 

TI yang merepresentasikan aktivitas yang dapat dikendalikan dan terstruktur [2].  



  

COBIT dikeluarkan oleh organisasi bernama ISACA di tahun 1992 dan merupakan 

standar yang berorientasi pada proses, berfokus pada sasaran bisnis dan merupakan alat 

manajerial dan teknikal untuk unit TI. Saat ini COBIT sudah mencapai pada versi yang ke – 5, 

COBIT 5 berfokus pada taat kelola dan managemen TI. Domain yang dipakain dalam 

penelitian ini adalah DSS (Delivery, Service and Support). Penggunaan COBIT pada penelitian 

ini diharapkan dapat membantu proses evaluasi tata kelola TI di Inspektorat kota Salatiga 

apakah sudah berkontribusi sesuai dengan tujuan penggunaan TI yang sudah direncanakan 

sebelumnya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan yang 

bermanfaat bagi perbaikan maupun pengembangan TI di Inspektorat Kota Salatiga guna 

membantu Inspektorat Kota Salatiga mencapai tujuan. [3] 

 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terkait tata kelola TI pada lembaga pemerintahan sudah pernah dilakukan 

sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hario Putro Prasojo dkk dengan judul 

“Analisis Tata Kelola Teknologi Inforrmasi Dengan Menggunakan Framework COBIT 5 

Domain DSS01 (Manage Operations) Pada BPS Provinsi Jawa Tengah”. Pada penelitian ini 

Analisis tata kelola TI menggunakan kerangka kerja COBIT 5 domain DSS. Penelitian ini 

berfokus pada proses monitoring operasional TI. Pada proses pengamatan yang dilakukan, 

ditemukan permasalahan mengenai proses monitoring operasional yang dikelola oleh bidang 

IPDS yang menangani kinerja Teknologi Informasi (TI).  Hasil penelitian berdasarkan COBIT 

5 terkait proses monitoring operasional TI (DSS01) level kapabilitas pada BPS Provinsi Jawa 

Tengan saat ini adalah 1 (performed) dengan status Largely Achieves sebesar 68,88% atau 

setara 1,68%.[4]. 

Penelitian terkait tata kelola TI pada lembaga pemerintah juga pernah dilakukan oleh 

Axelon Samuel renyaan dkk dengan judul “Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi 

Menggunakan kerangka COBIT 4.1 Pada Lembaga Pemerintah (Studi Kasus : Pemerintah Kota 

Salatiga)”. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1  untuk mengetahui tingkat 

kematangan tata kelola TI. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kematngan pada 18 (delapan belas) sub-domain atau proses TI yang relevan dan penting maka 

ditemukan bahwa tata kelola TI Pemerintah Kota Salatiga masih berada pada level 1 



  

(Initial/Adhoc) yang berarti pengelolaan TI masih bersifat terpisah dan belum menyatu dengan 

strategi organisasi. [5]. 

Penelitian yang terkait tata kelola TI juga dilakukan oleh Wella, yaitu “Audit Sistem 

Informasi Menggunakan Cobit 5.0 Domain DSS pada PT Erajaya Swasembada, Tbk”. Pada 

penelitian ini juga menggunakan kerangka kerja COBIT 5.0 untuk mengetahui tingkat 

kematangan tata kelola TI pada perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

tingkat model kapabilitas penelitian audit di PT Erajaya Swasembada, Tbk yaitu berada pada 

level 3 (estanlished process) dan level 4 (predictable process). Hal ini diartikan bahwa PT 

Erajaya Swasembada, Tbk sudah mengimplementasikan pelayanan dan dukungan tata kelola 

teknologi informasi dengan baik. [6] . 

Hubungan tiga penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan kerangka kerja COBIT untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola TI. Pada 

penelitian ini juga sama menggunakan Domain DSS (Delivery, Service and Support) seperti 

yang digunakan pada penelitian Hario Putro Prasojo dan Dr. Pujiono S.Si maupun penelitian 

Wella.Hal yang membedakan adalah pada penelitian Axelon Samuel renyaan dan Johan 

Tambotoh, SE., MTI menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1 sedangkan penelitian ini 

menggunakan kerangka kerja COBIT 5. 

 

2.2 Landasan Teori 

COBIT merupakan kerangka kerja yang menyediakan standar dalam kerangka kerja 

domain yang terdiri dari sekumpulan proses TI yang merepresentasikan aktivitas yang dapat 

dikendalikan dan terstruktur [2]. COBIT dikeluarkan oleh organisasi bernama ISACA di tahun 

1992 dan merupakan standar yang berorientasi pada proses, berfokus pada sasaran bisnis dan 

merupakan alat manajerial dan teknikal untuk unit TI.[3] 

COBIT 5 process assessment model (PAM) adalah model dua dimensi yang terdiri dari 

dimensi proses  dan dimensi kapabilitas. COBIT 5 PAM sesuai dengan syarat ISO/IEC 15504-

2 untuk sebuah model penilaian proses dan dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan 

sebuah penilaian kapabilitas dari tiap proses COBIT 5. Dimensi proses menggunakan process 

reference model (PRM), terdiri dari 37 proses yang mendisikripsikan sebuah siklus untuk tata 

kelola dan manajemen TI organisasi. Dimensi kapabilitas menyediakan sebuah pengukuran 

kapabilitas proses, terdiri dari enam tingkat kapabilitas dan sembilan atribut proses (ISACA, 

2012).[7] 



  

 

Gambar 1. Process Assessment Model (PAM) 

Model Kematangan (Maturity Model) merupakan metode COBIT untuk mengukur atau 

menilai level (score) pengembangan manajemen proses. Maturity memiliki 6 level, mulai dari 

level 0 sampai level 5. 

 

Berikut penjelasan level dari Process Capability : [7] 

a. Level 0 Incomplete Process 

Proses tidak dilaksanakan atau gagal untuk mencapai tujuan prosesnya. Pada level ini, 

ada sedikit atau tidak ada sama sekali bukti dari setiap pencapaian tujuan proses. 

b. Level 1 Performed Process (1 atribut) 

Proses diimplementasikan untuk mencapai tujuan bisnisnya. 

c. Level 2 Managed Process (2 atribut) 

Proses yang diimplementasikan dikelola (planned,monitored, and adjusted) dan 

hasilnya ditetapkan dan dikontrol 

d. Level 3 Established Process (2 atribut) 

Proses didokumentasikan dan dikomunikasikan (untuk efisiensi organisasi) 

e. Level 4 Predictable Process (2 atribut) 

Proses dimonitor, diukur, dan diprediksi untuk mencapai hasil. 

f. Level 5 Optimizing Process (2 atribut) 

Proses diprediksikan kemudian ditingkatkan untuk memenuhi tujuan bisnis yang 

relevan dan tujuan yang akan datang. 

  

COBIT 5 mempunyai 5 domain yaitu : Align, Plan and Organise (APO), Build, Acquire and 

Implement (BAI), Deliver, Servise and Support (DSS), Monitoring, Evaluate and Assess 

(MEA) serta Evaluate, Direct and Monitor (EDM). Disini penulis menggunakan domain DSS 

untuk melakukan Evaluasi Tata Kelola TI di Inspektorat Kota Salatiga, domain DSS sendiri 



  

berkaitan dengan penyampaian hasil aktual dari layanan yang dibutuhkan, yang mencakup 

pemberian layanan, pengelolaan keamanan yang berkelanjutan, dukungan layanan untuk 

pengguna, pengelolaan data dan fasilitas operasional. DSS mempunyai 13 Subdomain mulai 

dari DSS01 hingga DSS13.[3] 

 

3. Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan 

terhadap pegawai Inspektorat sebagai sumber informasi  dalam analisa tata kelola teknologi 

informasi di inspektorat kota salatiga. Penelitian dilakukan secara langsung dengan cara 

mengumpulkan data, megolah data, menganalisa data lalu menyimpulkan data. Data yang 

diolah adalah data hasil dari wawancara, kuesioner maupun observasi  kepada narasumber yang 

berkaitan secara langsung. Hasil dari penelitian ini yaitu rekomendasi yang disusun 

berdasarkan kondisi tata kelola Teknologi Informasi Inspektoran Kota Salatiga Salatiga saat 

ini, yang diukur menggunakan COBIT 5 Process Assessment Model dan ruang lingkup 

penelitian dibatasi hanya menggunakan domain DS. Objek penelitian ditentukan menggunakan 

tabel RACI pada COBIT 5.  

Penelitian dibagi menjadi 5 tahapan seperti pada gambar 2 di bawah ini.

 

Gambar 2. Tahap Peenelitian 

Tahap 1  

Tahap ini bertujuan untuk memberi gambaran objek penelitian, proses yang dilakukan 

pada tahap ini adalah mempelajari Visi dan Misi serta Struktur organisasi Inspektorat Kota 

Salatiga. Visi dan Misi serta struktur organisasi yang dipelajari adalah berdasarkan Peraturan 



  

Walikota Salatiga Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat. 

Tahap 2 

Pada tahap ini bertujuan untuk menyelaraskan tujian bisnis organisasi dengan tujuan TI 

organisasi. Proses yang dilakukan adalah wawancara terhadap sumber informasi mengenai 

tujuan organisasi dan tujuan TI Organisasi, hasil dari proses ini adalah IT Process pada domain 

DSS 

 

 

Tahap 3 

Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai Tata kelola TI pada 

Inspektorat kota Salatiga saat ini. Proses yang dilakukan pada tahap ini adalah identifikasi IT 

Process pada domain DSS yang terpilih sebelumnya.  

Tahap 4 

Proses ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran Tata Kelola TI di Inspektorat Kota 

Salatiga saat ini. Masukan yang diperlukan adalah hasil wawancara sebelumnya dan Proses 

Assessment  Model . Hasil dari proses ini adalah tingkat kapabilitas tiap IT Process. 

Tahap 5 

Tahap ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Masukan yang 

diperlukan pada proses ini adalah tingkat kapabilitas tiap IT Process. Hasil dari tahap ini adalah 

rekomendasi perbaikan. 

 

4. Hasil Penelitian 

Dalam rencana strategis Inspektorat kota Salatiga dijelaskan bahwa visi Inspektorat 

kota Salatiga yaitu “Terciptanya pengawasan yang professional dalam rangka mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik”. 

Sedangan misi dari Inspektorat kota Salatiga adalah sebagai berikut : 

1. Mendorong penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (googovernance) di 

lingkungan pemkot; 

2. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern secara efektif pada Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemkot; 

3. Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, 

penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah; 



  

4. Meningkatkan kinerja pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan. 

Dari Visi dan Misi diatas diturunkan menjadi tugas dan fungsi Inspektorat kota salatiga yang 

sudah tercantum dalam Peraturan Walikota Salatiga No.26 tahun 2016. [8] 

 

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat membawahi Subbagian Perencanaan 

& Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Subbagian dipimpin oleh 

Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sedangkan 

Inspektur pembantu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan secara 

administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris. [1] 

Untuk menyelaraskan tujuan teknologi informasi dengan tujuan Inspektorat kota 

Salatiga yang tercantum dalam Peraturan Walikota Salatiga No.26 tahun 2016 dilakukan Goals 

Cascadimg. Pertama, tujuan Inspektorat kota Salatiga dipetakan ke dalam COBIT 5 Enterprise 

Goals. Pemetaan tersebut ditunjukkan dalam table 1. 

Tabel 1. Pemetaan Tujuan Bisnis Organisasi ke Enterprise Goals 

Perspektif Kode COBIT 5 

Enterprise Goals 

Tujuan Bisnis Organisasi 

Financial EG03 Managed Business 

Risk (Safeguarding 

of assets) 

menyelenggarakan pengawasan internal terhadap 

kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, 

evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan 

lainnya untuk meningkatkan pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah; 

 



  

Customer EG06 

 

 

 

 

 

 

EG07 

Customer –oriented 

service culture 

 

 

 

 

 

Bussiness service 

continuity and 

availability 

merumuskan dan menetapkan indikator kinerja 

utama, standar pelayanan minimal, standar 

pelayanan dan standar operasional prosedur 

Inspektorat melalui usulan Sekretariat dan 

Inspektur Pembantu sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

 

mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan 

publik sesuai dengan lingkup tugas Inspektorat 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan 

publik; 

Internal EG15 Compliance with 

internal policies 

menyelenggarakan kerjasama daerah sesuai 

dengan lingkup tugas Inspektorat berpedoman 

pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik;  

 

Learning & 

growth 

EG17 Product and 

business innovation 

culture 

menyelenggarakan evaluasi program secara 

berkala untuk perbaikan kinerja yang akan 

datang;  

 

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat kota Salatiga mempunyai tujuan, tugas dan fungsi 

yang sudah tercantum dalam Peraturan Walikota Salatiga No.26 tahun 2016. Tujuan dan fungsi 

tersebut dipetakkan kedalam Enterprice Goals seperti EG03 Managed Business Risk 

(Safeguarding of assets) yang mempunyai keterhubungan dengan tugas dan fungsi Inspektorat 

Salatiga Pasal 4 ayat 3i yaitu menyelenggarakan pengawasan internal terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya untuk 

meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan 

diatas mempunyai keterkaitan dengan EG03 karena dalam tujuan tersebut menitikberatkan 



  

tentang pengawasan baik dari kinerja, keuangan dll yang mempunyai keterkaitan dengan EG03 

mengenai pengelolaan resiko bisnis. Selanjutnya untuk EG06 Customer –oriented service 

culture juga mempunyai korelasi dengan tugas dan fungsi Inspektorat Salatiga Pasal 4 ayat 3d 

yaitu merumuskan dan menetapkan indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, 

standar pelayanan dan standar operasional prosedur Inspektorat melalui usulan Sekretariat dan 

Inspektur Pembantu sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Dari pasal 4 ayat 3d tersebut dapat 

disimpulkan bahwa melakukan peningkatan layanan terus menerus dan memberikan layanan 

sesuai standar yang sudah ditetapkan adalah salah satu tujuan Inspektorat kota Salatiga guna 

meningkatkan layanan,hal tersebut sesuai dengan EG0. EG07 Bussiness service continuity and 

availability juga mempunyai keterkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Salatiga Pasal 4 

ayat 3m yaitu mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan lingkup 

tugas Inspektorat berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan 

kualitas pelayanan publik, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan 

inspektorat kota Salatiga adalah menyelenggarakan pelayanan public yang terus menerus dan 

berkelanjutan, yang sesuai dengan EG07. Selanjutnya EG15 Compliance with internal policies 

berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan internal sesuai dengan tugas dan fungsi 

Inspektorat Salatiga Pasal 4 ayat 3n yaitu menyelenggarakan kerjasama daerah sesuai dengan 

lingkup tugas Inspektorat berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses 

dan kualitas pelayanan publik, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa segala setiap 

proses bisnis yang ada di inspektorat sudah memiliki aturan ataupun ketentuan yang berlaku. 

Dan yang terakhir adalah EG17 Product and business innovation culture yang memiliki 

keterkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Salatiga Pasal 4 ayat 3q yaitu 

menyelenggarakan evaluasi program secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang, 

dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Inspektorat kota Salatiga selalu berusaha 

memperbaiki kinerja dari evaluasi yang dilakukan, sehingga inovasi untuk perbaikan selalu 

dilakukan sesuai dengan EG17. 

Selanjutnya, Enterprise Goals terpilih dipetakan ke dalam IT Related Goals. 

Pemetaan tersebut ditunjukkan pada tabel 2 dan table 3 

Tabel 2. Pemetaan Enterprise Goals – IT Related Goals 

EG Kode ITRG 



  

EG03 

EG06 

EG07 

EG15 

EG17 

ITRG04, ITRG10, ITRG16 

ITRG01, ITRG07 

ITRG04, ITRG10, ITRG14 

ITRG02, ITRG10, ITRG15 

ITRG09, ITRG17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. IT Related Goals terpilih 

Kode ITRG ITRG 

ITRG01 

ITRG02 

 

ITRG04 

ITRG07 

ITRG09 

ITRG10 

ITRG14 

ITRG15 

ITRG16 

ITRG17 

Alignment of IT and business strategy 

IT compliance and support for business compliance with external 

laws and regulations 

Managed IT-related business risk 

Delivery of IT services in line with business requirements 

IT agility 

Security of information, processing infrastructure and applications 

Availability of reliable and useful information for decision making 

IT compliance with internal policies 

Competent and motivated business and IT personnel 

Knowladge, expertise and initiatives for business innovation 

 

Selanjutnya, IT Related Goals terpilih dipetakan ke dalam IT Process sesuai dengan 

Appendix C pada A Business Framework for the Governance and Management of Enterprice 



  

IT. Pemetaan disini bertujuan untuk memetakkan antara Tujuan TI dengan Proses IT yang harus 

dijalankan. Pemetaan tersebut ditunjukkan pada table 4 dan IT Process ditunjukkan pada table 

5 

Tabel 4. Pemetaan IT Related Goals – IT Process  

Kode ITRG IT Process 

ITRG01 

 

ITRG02 

ITRG04 

 

ITRG07 

 

 

ITRG09 

ITRG10 

ITRG14 

ITRG15 

ITRG16 

ITRG17 

EDM01, EDM02, APO01, APO02, APO03, APO05, APO07, APO08, 

BAI01, BAI02 

APO01, APO12, APO13, BAI09, DSS05, MEA02, MEA03 

EDM03, APO10, APO12, APO13, BAI01, BAI06, DSS01, DSS02, DSS03, 

DSS04, DSS05, DSS06, MEA01, MEA02, MEA03 

EDM01, EDM02, EDM05, APO02, APO08, APO09, APO10, APO11, 

BAI02, BAI03, BAI04, BAI06, DSS01, DSS02, DSS03, DSS04,  

DSS06, MEA01 

EDM04, APO01, APO03, APO04, APO10, BAI08 

EDM03, APO12,APO13, BAI06, DSS05 

APO09, APO13, BAI04,BAI10, DSS03, DSS04 

EDM03, APO01, MEA01, MEA02 

EDM04, APO01, APO07 

EDM02, APO01, APO02, APO04, APO07, APO08, BAI05, BAI08 

Dalam penelitian ini berfokus pada pengiriman data, layanan dan dukungan yang 

diberikan untuk TI di Inspektorat Kota Salatiga, sehingga domain yang dipakai adalah 
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domain DSS (Delivery, Service & support). IT Proses terpilih pada domain DSS ditunjukkan 

pada table 5. 

Tabel 5. IT Process terpilih pada domain DSS 

Kode IT Process 

DSS01 

DSS02 

DSS03 

DSS04 

DSS05 

DSS06 

Manage Operations 

Manage Service Request and Incident 

Manage Problem 

Manage Continuity 

Manage Security Service 

Manage Business Process Controls 

 

 Wawancara kepada narasumber dilakukan guna mendapatkan data primer dengan 

panduan wawancara yang berisi daftar aktivitas pada tiap management practice untuk 

semua IT Process terpilih. Hasil wawancara berupa aktifitas ada tidaknya aktifitas tersebut 

dan sejauh mana aktifitas tersebut dilakukan. Selanjutnya hasil tersebut digunakan untuk 

menghitung tingkat kapabilitas pada tiap IT Process.  

DSS01 - Manage Operations 

 Deskribsi dari proses ini adalah untuk mengkoordinasikan dan menjalankan 

kegiatan dan prosedur operasional yang diperlukan untuk memberikan layanan TI internal 

dan yang di outsourcesing kan, termasuk pelaksanaan prosedur operasi standar yang telah 

ditentukan dan kegiatan pemantauan yang diperlukan. Tujuan dari proses ini adalah 

memberikan hasil layanan operasional TI sesuai rencana. Outcome dari proses ini adalah 

(1) Kegiatan operasional dilakukan sesuai kebutuhan dan dijadwalkan, (2) Kegiatan 

dimonitori, diukur, dilaporkan dan diperbaiki. [7] 

Ibu Novi Novianti Saffira dari Inspektorat Kota Salatiga mengatakan 

 “… Prosedur IT sudah dilakukan di Inspektorat Salatiga saat ini, walau mungkin 

belum maximal tetapi prosedur – prosedur TI sudah dijalankan, seperti saat terjadi error di 

web aplikasi kita langsung lapor kepada admin aplikasi bersangkutan agar segera 
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diperbaiki, lalu ada hak akses terhadap bebrapa aplikasi, tujuannya agar aplikasi tersebut 

hanya bisa digunakan oleh orang yang tepat, seperti aplikasi keuangan hanya bisa diakses 

(login) oleh bagian keuangan dll …”1 



2Wawancara 18 September 2018  

 Inspektorak kota Salatiga sudah menerapkan TI dalam menjalankan proses bisnisnya, 

dalam menjalankan TI nya Inspektorat kota Salatiga juga mempunyai prosedur TI agar TI dapat 

berjalan sesuai kebutuhan, prosedur tersebut antara lain adanya pelaporan dan perbaikan jika 

TI terjadi masalah, lalu adanya prosedur pengelolaan keamanan berupa hak akses di beberapa 

aplikasi guna menjaga aplikasi tersebut tidak disalah gunakan oleh pihak yang tidak 

berkepentingan. Namun dari proses yang sudah dijalankan tersebut tidak diimbangi dengan 

pengelolaan yang baik, seperti tidak adanya monitoring berkala terhadap TI yang dipakai serta 

tidak adanya pengelolaan fasilitas pendukung TI seperti UPS dll  

 Berdasarkan temuan diatas, kriteria outcome pada proses ini tercapai pada tingkat 

kapabilitas 1 yaitu proses dilimplementasikan untuk mencapai bisnisnya namun belum ada 

pengelolaan yang baik. Temuan yang didapat yaitu belum adanya pengelolaan TI secara 

menyeluruh. Berdasarkan temuan tersebut rekomendasi yang yang diberikan adalah menyusun 

prosedur pengelolaan TI yang mencakup infrastruktur serta aspek SDM. 

DSS02 – (Manage Service Requests and Incidents) 

 Deskribsi dari proses ini adalah untuk memberikan tanggapan yang tepat waktu dan 

efektif terhadap permintaan pengguna dan solusi semua jenis insiden. mengembalikan layanan 

normal; mencatat dan memenuhi permintaan pengguna; dan mencatat, menyelidiki, 

mendiagnosis, meningkatkan, dan menyelesaikan insiden. Tujuan dari proses ini adalah 

peningkatan produktivitas dan meminimalkan gangguan melalui resolusi cepat atas pertanyaan 

dan insiden pengguna. Outcome dari proses ini adalah (1) Layanan terkait TI tersedia untuk 

digunakan, (2) Insiden diselesaikan sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati, (3) 

Permintaan layanan ditangani sesuai dengan tingkat layanan yang disetujui dan untuk kepuasan 

pengguna. [7] 

Ibu Novi Novianti Saffira dari Inspektorat Kota Salatiga mengatakan 

 “… setiap ada kerusakan kami selalu lapor kepada vendor terkait agar masalah 

cepat terselesaikan, memang jika ada masalah selalu di perbaiki menurut prioritas yang 

paling penting terlebih dahulu. Lalu perihal apakah setiap masalah bisa terselesaikan 

memang dulu ada masalah atau permintaan yang sampai saat ini masih belum terselesaikan, 

walaupun mungkin hal itu tidak vital/penting …”2 

 Dari penjelasan yang disampaikan Ibu Novi, setiap kendala atau insiden terkait TI 

yang terjadi selalu dikomunikasikan dan diselasaikan. Setiap terjadi insiden selalu di 

perbaiki menurut prioritas terlebih dahulu agar layanan dapat segera kembali normal 
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untuk digunakan, setiap insiden juga di dokumentasikan dan dibuat laporan terjadinya 

insiden. Namun ada beberapa permintaan dari user yang tidak terpenuhi. 

 Berdasarkan temuan diatas, kriteria outcome pada proses ini tercapai pada tingkat 

kapabilitas 1 yaitu proses dikelola dengan baik dan tepat waktu saat terjadi insiden, 

mengembalikan layanan menjadi normal, mencatat saat terjadi insiden dan memenuhi 

permintaan user walau tidak semua permintaan user dapat terpenuhi. Namun saat terjadi 

insiden tidak ada prosedur yang jelas untuk pelaporan dan penyelesaian masalah. 

Rekomendasi yang diberikan adalah untuk menyusun prosedur permintaan layanan dan 

insiden yang jelas dan tepat guna agar semua insiden yang berkaitan dengan TI dapat 

terselesaikan dengan tepat waktu dan efektif agar layanan dapat kembali normal. 

DSS03 - Manage Problem 

Deskribsi dari proses ini adalah untuk mengidentifikasi dan menklasifikasikan 

masalah dan akar penyebabnya dan berikan resolusi tepat waktu untuk mencegah insiden 

berulang. Lalu berikan rekomendasi untuk perbaikan. Tujuan dari proses ini yaitu untuk 

meningkatkan ketersediaan, meningkatkan layanan, mengurangi biaya, dan meningkatkan 

kenyamanan dan kepuasan pelanggan dengan mengurangi jumlah masalah operasional.  

Outcome dari proses ini adalah (1)  Masalah terkait IT diselesaikan sehingga tidak terulang 

kembali.[7] 

Ibu Novi Novianti Saffira dari Inspektorat Kota Salatiga mengatakan 

“… seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, setiap masalah atau problem terkait TI 

selalu kami komunikasikan dan laporkan, dari pihak pengembang juga pasti datang untuk 

mengecek dan menyelesaikan masalah yang terjadi, memang dulu pernah ada masalah yang 

tidak dapat diselesaikan 100%, tetapi masalah tersebut bukan masalah yang vital/penting 

…”3 

 Dari penjelasan Ibu Novi, setiap terjadi problem terkait TI di Inspektorat Salatiga 

selalu dikomunikasikan dan diselesaikan agar layanan TI kembali normal, setiap terjadi 

problem juga dibuat laporan, didokumentasikan dan dikomunikasikan guna mencegah problem 

yang sama terulang kembali, namun masih belum ada prosedur yang jelas dalam penanganan 

setiap problem yang terjadi. 

 Berdasarkan temuan diatas, kriteria outcome pada proses ini tercapai pada tingkat 

kapabilitas 1 yaitu proses penanganan problem dilakukan tetapi tidak ada prsedur yang 
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jelas dalam penanganan problem yang terjadi. Rekomendasi yang diberikan adalah 

pembuatan prosedur yang jelas dan tepat guna sehingga problem yang terjadi dapat 

terselesaikan dengan cepat dan layanan TI dapat kembali normal untuk digunakan. 

DSS04 - Manage Continuity 

 Deskribsi dari proses ini adalah untuk menetapkan dan memelihara rencana untuk 

memungkinkan bisnis dan TI  menanggapi insiden dan gangguan dalam rangka melanjutkan 

operasi proses bisnis penting dan layanan TI yang dibutuhkan dan mempertahankan 

ketersediaan informasi pada tingkat yang dapat diterima oleh perusahaan. Tujuan dari proses 

ini yaitu untuk melanjutkan operasi bisnis yang penting dan mempertahankan ketersediaan 

informasi pada tingkat yang dapat diterima oleh perusahaan jika terjadi gangguan yang 

signifikan. Outcome dari proses ini adalah (1)  Informasi penting bisnis tersedia untuk bisnis 

sesuai dengan tingkat layanan minimum yang diperlukan, (2) Ketahanan yang cukup sudah 

tersedia untuk layanan penting, (3) Tes kesinambungan layanan telah memverifikasi efektivitas 

rencana, (4) Rencana berkelanjutan terkini yang mencerminkan kebutuhan bisnis saat ini, (5) 

Pihak internal dan eksternal telah dilatih dalam rencana kesinambungan. [7] 

Ibu Novi Novianti Saffira dari Inspektorat Kota Salatiga mengatakan 

“… Untuk bisnis berkelanjutas kami ada Renstra yang dibuat 5 tahun satu kali, lalu 

Renstra tersebut kami bagi lagi menjadi RKT (Rencana Kerja Tahunan) dan setiap tahun 

kami juga mengadakan Evaluasi kinerja dan menganalisa sudah sejauh mana rencana kami 

tercapai. Lalu untuk ketersediaan Informasi, saat ini semua informasi kami sudah dapat di 

akses secara digital, bahkan melalui ponsel pun bisa, seperti surat masuk dan keluar pun 

sekarang kami scan dan upload di data kearsipan kami …”4 

 Berdasarkan penjelasan yang disampaikan, Inspektorat Kota Salatiga mempunyai 

pedoman Bisnis berkelanjutan Renstra yang disusun setiap 5 tahun, dan di evaluasi setiap 

tahunnya, lalu untuk ketersediaan informasi di Inspektorat semua informasi sudah dapat 

diakses melalui media digital, baik informasi yang berupa surat masuk/keluar maupun 

dokumen penting Inspektorat. Namun dari informasi yang didapat pengelolaan arsip/informasi 

di Inspektorat kurang dikelola dengan baik, seperti tidak adanya jadwal rutin arsip/informasi 

di upload di database ke arsipan, sehingga arsip ditunggu hingga menumpuk baru arsip tersebut 

di upload secara serentak. 

 Berdasarkan temuan diatas, kriteria outcome pada proses ini tercapai pada tingkat 

kapabilitas 1 yaitu sudah adanya perencanaan bisnis berkelanjutan yang baik serta semua 
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informasi yang ada di Inspektorat dapat diakses melalui media digital, namun hal tersebut 

tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik, seperti tidak uptodate nya arsip yang ada 

di database ke arsipan Inspektorat. . Temuan yang didapat yaitu belum adanya pengelolaan 

kearsipan yang baik. Berdasarkan temuan tersebut rekomendasi yang yang diberikan 

adalah mengelola database kearsipan Inspektorat agar informasi baru selalu tersedia dan 

dapat diakses melalui media digital. 

DSS05 - Manage Security Service 

 Deskribsi dari proses ini adalah untuk melindungi informasi perusahaan untuk 

menjaga tingkat risiko keamanan informasi yang dapat diterima oleh perusahaan sesuai 

dengan kebijakan keamanan. Menetapkan dan memelihara peran keamanan informasi dan 

hak akses dan melakukan pemantauan keamanan. Tujuan dari proses ini yaitu 

meminimalkan dampak bisnis dari kerentanan dan insiden keamanan informasi 

operasional. Outcome dari proses ini adalah (1) Keamanan jaringan dan komunikasi 

memenuhi kebutuhan bisnis, (2) Informasi yang diproses, disimpan, dan dikirimkan oleh 

perangkat endpoint dilindungi, (3) Semua pengguna dapat diidentifikasi secara unik dan 

memiliki hak akses sesuai dengan peran bisnis mereka, (4) Tindakan fisik telah diterapkan 

untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah, kerusakan dan interferensi ketika 

sedang diproses, disimpan atau dikirim., (5) Informasi elektronik dijamin dengan benar 

ketika disimpan, ditransmisikan, atau dihancurkan. [7] 

Ibu Novi Novianti Saffira dari Inspektorat Kota Salatiga mengatakan 

“… Untuk keamanan jaringan biasanya setiap 6 bulan satu kali selalu dicek oleh 

Diskominfo Kota Salatiga, lalu setiap computer disini juga terinstall anti virus, dan setiap 

aplikasi disini mempunyai hak akses masing-masing sehingga hanya orang yang 

berkepentingan yang dapat membuka aplikasi tersebut…”5 

 Berdasarkan penjelasan yang disampaikan, keamanan jaringan di Inspektorat selalu 

di kelola oleh Diskominfo Kota Salatiga baik dalam pengelolaannya maupun jika terjadi 

masalah, dan setiap 6 bulan keamanan jaringan di Inspektorat juga selalu di cek oleh 

Diskominfo. Setiap End Point (Komputer) di inspektorat juga terinstall Anti virus dan selalu 

diawasi agar tidak terinstall aplikasi yang tidak diperlukan, lalu setiap aplikasi di Inspektorat 

juga mempunyai kode akses masing-masing, seperti aplikasi keuangan yang hanya bisa dibuka 

dan diakses oleh bagian keuangan. 
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 Berdasarkan temuan diatas, kriteria outcome pada proses ini tercapai pada tingkat 

kapabilitas 1 yaitu sudah adanya perlindungan Informasi di Inspektorat kota Salatiga, namun 

hal tersebut tidak sepenuhnya dikelola dengan baik di Inspektorat, seperti Anti Virus yang tidak 

pernah di Update dan masih adanya aplikasi-aplikasi yang tidak ada kaitannya dengan proses 

bisnis organisasi. Temuan yang didapat yaitu belum adanya pengelolaan keamanan informasi 

yang maksimal. Berdasarkan temuan tersebut rekomendasi yang yang diberikan adalah 

mengelola kemanan informasi seperti selalu di updatenya Anti Virus serta menggunakan asset 

perusahaan sebagaimana mestinya. 

DSS06 - Manage Business Process Controls 

Deskribsi dari proses ini adalah untuk menentukan dan mempertahankan kendali 

proses bisnis yang tepat untuk memastikan bahwa informasi yang terkait dan diproses oleh 

proses bisnis in-house atau outsourcing bisnis memenuhi semua persyaratan kontrol 

informasi yang relevan. Identifikasi persyaratan kontrol informasi yang relevan dan 

mengelola dan mengoperasikan kontrol yang memadai untuk memastikan bahwa informasi 

dan pemrosesan informasi memenuhi persyaratan ini. Tujuan dari proses ini yaitu 

Mengelola integritas informasi dan keamanan aset informasi yang ditangani dalam proses 

bisnis di perusahaan atau yang dialihdayakan. Outcome dari proses ini yaitu (1) Cakupan 

dan efektivitas kontrol utama untuk memenuhi persyaratan bisnis untuk memproses 

informasi sudah lengkap, (2) Inventarisasi peran, tanggung jawab dan hak akses selaras 

dengan kebutuhan bisnis yang sah, (3) Transaksi bisnis dipertahankan sepenuhnya dan 

seperti yang dipersyaratkan dalam log. [7] 

Ibu Novi Novianti Saffira dari Inspektorat Kota Salatiga mengatakan 

 “… Proses bisnis pasti selalu diawasi dan dinilai, seperti contohnya kita selalu ada 

evaluasi tahunan, evaluasi baik dari kinerja, pencapaian target dll, lalu untuk informasi 

yang kita dapat pastinya hanya informasi dari sumber yang sudah terpercaya dan setiap 

informasi tersebut kami catat sumbernya dan kami filter terlebih dahulu, lalu setiap 

informasi yang kami dapat baik secara langsung maupun di input secara digital selalu kami 

catat sumbernya …”6 

 Berdasarkan penjelasan yang disampaikan, proses bisnis di Inspektorat Kota 

Salatiga sudah berjalan dengan baik, sudah diawasi dan evaluasi secara berkala, lalu untuk 

sumber informasi juga melalui beberapa proses sebelum informasi tersebut diproses, 

seperti pencatat sumber informasi dan memastikan kebenaran informasi 



  

tersebut. Lalu Inspektorat Kota Salatiga juga mempunyai pengamanan Informasi baik 

Informasi berupa digital maupun informasi fisik seperti dokumen, untuk informasi dalam 

bentuk elektronik setiap akses untuk membuka Informasi harus melalu kode akses , 

sehingga orang yang tidak mempunyai kode akses tidak dapat mengaksesnya, lalu untuk 

Informasi penting berupa fisik selalu diletakkan dalam lemari yang terkunci, sehingga 

hanya orang yang berwenang dapat mengaksesnya. 

 Berdasarkan temuan diatas, kriteria outcome pada proses ini tercapai pada tingkat 

kapabilitas 1 yaitu sudah adanya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap proses bisnis 

organisasi, untuk informasi yang didapat harus melalui beberapa proses sebelum informasi 

tersebut dapat diproses, lalu sudah adanya keamanan informasi baik Informasi secara 

elektronik maupun Informasi fisik, namun proses tersebut tidak dikelola secara maksimal, 

seperti kode akses yang jarang diganti/dirubah dan proses evaluasi atau pengawasan yang 

hanya dilakukan 1 tahun 1 kali.  . Berdasarkan temuan tersebut rekomendasi yang yang 

diberikan adalah melakukan evaluasi dan pengawasan control bisnis secara berkala dan 

mengelola keamanan informasi seperti mengganti kode akses secara berkala. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

Dari hasil perhitungan tingkat kematangan IT Process pada domain DSS yang terpilih pada 

goals cascading, maka ditemukan bahwa tata kelola TI di Inspektorat Kota Salatiga pada 

subdomain DSS01 (Manage Operations) masih berada pada level 1, proses di 

implementasikan untuk mencapai bisnisnya namun belum ada pengelolaan yang baik. Pada 

subdomain DSS02 (Manage Service Request and Incident) berada pada level 1, proses 

dijalankan dan dikelola akan tetapi tidak ada prosedur yang jelas saat terjadi insiden 

ataupun permintaan layanan. Pada subdomain DSS03 (Manage Problem) berada pada level 

1, proses penanganan problem dilakukan tetapi tidak ada prosedur yang jelas dalam 

penanganan problem yang terjadi. Pada subdomain DSS04 (Manage Continuity) berada 

pada level 1, yaitu sudah adanya perencanaan bisnis berkelanjutan, akan tetapi hal tersebut 

tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Pada subdomain DSS05 (Manage Security 

Service) berada pada level 1, yaitu sudah adanya perlindungan Informasi di Inspektorat 

kota Salatiga, namun hal tersebut tidak sepenuhnya dikelola dengan baik. Pada subdomain 

DSS06 (Manage Business Process Controls) masih berada pada level 1, yaitu sudah adanya 

pengawasan dan evaluasi berkala terhadap proses bisnis organisasi, akan tetapi tidak 

dikelola dengan baik. Dari hasil temuan tersebut berarti 



  

bahwa tujuan proses sudah tercapai, terlihat dari adanya bukti aktifitas dalam Inspektorat 

Kota Salatiga yang mencerminkan tercapainya outcomes dari masing-masing IT Process 

domain DSS pada Cobit 5. Akan tetapi aktifitas tersebut belum didukung dengan adanya 

pedoman dan prosedur yang sah sehingga dikatakan bahwa aktifitas sudah dilakukan tetapi 

tidak ada pengelolaan yang baik (direncanakan, diawasi dan disesuaikan). Dengan 

penelitian ini diharapkan Inspektorat Kota Salatiga dapat meningkatkan peforma kinerja SI 

khususnya kinerja operational sehingga IT/IS yang dibangun lebih efektif dan efisien serta 

dapat selaras dengan tujuan bisnis organisasi. 

Hasil dari penelitian ini kiranya dapat digunakan dalam evaluasi kinerja SI/TI 

Inspektorat Kota Salatiga guna memperoleh rekomendasi untuk perbaikan maupun 

pengembangan SI/TI yang lebih baik dimasa yang akan dating. 
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