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1. Pendahuluan

Sistem Informasi (SI) dewasa ini merupakan salah satu asset yang 

wajib dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dewasa ini. Hal ini disebabkan 

karena SI sangat dibutuhkan guna menunjang kinerja perusahaan. SI 

menjamin kinerja perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien guna 

menjawab visi dan misi perusahaan. Dalam mengimplentasikan sebuah SI 

dalam perusahaan, dibutuhkan suatu tolok ukur keberhasilan. Hal ini sangat 

dibutuhkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam rangka 

menutup kemungkinan buruk tersebut, dibutuhkanlah suatu kebijakan 

perusahaan untuk mengevaluasi sistem informasi yang tengah berjalan, demi 

menciptakan suatu iklim yang baik dalam kinerja perusahaan. 

Audit SI juga digunakan sebagai langkah pengontrolan dan 

pengendalian SI dalam perusahaan. Audit SI dilakukan secara berkala untuk 

menjamin keberlanjutan operasional Teknologi Infomasi (TI) yang dipakai 

perusahaan atau organisasi serta untuk menilai kesesuaian antara perencanaan 

dan implementasi sistem. Audit SI digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

sistem yang sedang diterapakan dapat dipakai sebagai alat bantu pemeriksaan 

tentang adanya kemungkinan penyimpangan di dalam sistem. Salah satu 

metode pengelolaan TI yang digunakan secara luas adalah IT governance 

yang terdapat pada COBIT (Control Objectives for Information and Related 

Technology). COBIT dapat dikatakan sebagai kerangka kerja teknologi 

informasi yang dipublikasikan oleh ISACA (Information Sistem Audit and 

Control Association). COBIT dirancang agar dapat menjadi alat bantu yang 

dapat memecahkan permasalahan pada IT governance dalam memahami dan 

mengelola resiko serta keuntungan yang behubungan dengan sumber daya 

informasi perusahaan. 

PT. PLN (Persero) menurut (Undang-undang Republik Indonesia No 

19 tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-undang Republik Indonesia No 

30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan) dalam hal ini adalah BUMN (Badan 

Usaha Milik Negara) yang berbentuk perseroan terbatas yang menangani 

ketenagalistrikan di Indonesia, dimana tujuan utamanya adalah mengejar 

keuntungan. 

 Untuk menjawab tujuan PT. PLN (Persero) maka diterapkanlah suatu 

SI yang mampu menjawab tujuan perusahaan. Peranan SI yang signifikan 

inilah yang tentu saja harus diimbangi dengan pengaturan dan pengolahan 

yang tepat sehingga  kerugian-kerugian yang mungkin terjadi dapat dihindari. 

Kerugian yang dimaksudkan misalnya informasi yang tidak akurat akibat dari 

premosesan data yang salah sehingga dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan yang salah juga. Keamanan asetnya yaitu data tidak terjaga, 

integritas data yang tidak dapat dipertahankan, hal-hal seperti inilah yang 

dapat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan dan 

strategi perusahaan. 

PT PLN (Persero) Wilayah NTT Area Sumba sudah 

mengimplementasikan SI dalam kegiatan operasionalnya  sejak tahun 2011. 

Sistem Informasi yang sekarang digunakan antara lain : SIPEG (Sistim 
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Informasi Kepegawaian), SIMKPNAS (Sistim Informasi Manajemen Kinerja 

Pefawai Nasional), SIUJO (Sistim Ujian Online), E-SPT (Elektronik SPT), 

SIMDIKLAT (Sistim Informasi Menejemen Pendidikan dan Pelatihan 

Terpadu), AMS (Aplikasi Manajemen Surat), SIMKEU (Sistim Informasi 

Manajemen Keuangan), AP2T (Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpadu), 

APKT (Aplikasi Pengaduan Keluhan Terpadu). Akan tetapi belum pernah 

sekalipun melakukan evaluasi dan kontroling secara konprehensif terhadap 

Sistem Informasi yang telah di implementasikan tersebut. PT PLN (Persero) 

Wilayah NTT Area Sumba juga tidak memiliki divisi khusus secara struktural 

yang bertanggung jawab atas Sistem Informasi dan infrastruktur jaringan dan 

komputer kantor, dan juga maintenance dan trouble shooting terhadap 

jaringan dan komputer yang ada disana dilakukan oleh pegawai paham 

mengenai maintenance dan trouble shooting. Alasan lain perlu dilakukan 

evaluasi kinerja Sistim Informasi pada perusahaan tersebut adalah untuk 

mencegah terjadinya kebocoran data oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab dan mencegah penyalahgunaan komputer sebagai alat 

pemrosesannya. Dengan kata lain untuk melakukan langkah preventif dan 

antisipatif terhadap resiko-resiko yang terjadi dalam pengolahan data 

perisahaan yang nantinya akan berdampak buruk terhadap pengambilan 

kebijakan pada top management.  

Berdasarkan alasan tersebut diperlukan adanya sebuah mekanisme 

kontrol terhadap pengelolaan TI. Masalah yang sering muncul adalah adanya 

kehilangan data, kebocoran data, penyalahgunaan komputer, kesalahan dalam 

pengambilan keputusan serta investasi TI yang tinggi namun tidak seimbang 

dengan pengambilan nilai yang sesuai. Dari sinilah dibutuhkan sebuah 

mekanisme kontrol atau audit sistem informasi dalam framework COBIT. 

Domain yang akan digunakan sebagai alat ukur evaluasi adalah domain ME 

(Monitor and Evaluate). Domain ini menekankan pada pengawasan dan 

evaluasi secara menyeluruh terhadap Sistem Informasi secara berkala. 

Sebagai acuan untuk menentukan responden, akan digunakan RACI chart dan 

untuk mengukur tingkat kematangan Sistem Informasi akan digunakan 

Maturity Level.  Hasil penelitian ini bukan hanya dapat memberikan evaluasi 

terhadap keadaan SI di PT. PLN (Persero) Wilayah NTT Area Sumba tetapi 

dapat juga memberikan masukan atau rekomendasi yang dapat digunakan 

untuk perbaikan pengelolaannya di masa mendatang. 

 

 

2. Tinjauan Pustaka 

 

Penelitian Sebelumnya  

Pada penelitian sebelumnya, Audit Sistem Informasi menggunakan 

COBIT 4.1 dengan tidak menitik beratkan pada suatu domain tertentu. Untuk 

itu penelitian ini berupaya mengukur efektifitas hasil Audit TI dari sudut 

pandang end-user. Objek yang digunakan adalah Universitas Narotama 

Surabaya. Hasil Audit TI yang dilakukan pada tahun 2011 tersebut mengacu 

pada RACI chart COBIT 4.1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 



3 

 

adalah dengan menggunakan desain kuisioner yang tepat. Kuesioner tersebut 

kemudian disebarkan kepada sejumlah responden dalam kategori end-user. 

Hasil dari penelitian ini bahwa perspektif end-user tidak mempengaruhi hasil 

Audit secara signifikan, keterlibatan end-user dalam proses audit tidak 

signifikan dalam artian hasil audit dengan jumlah responden 2 (DTSI dan 

Wakil Rektor 1) tidak jauh berbeda dengan hasil audit dengan jumlah 

responden 26 yang merupakan End- user  [1] 

Penelitian oleh Dwi Rizki Kesumawardhani membahas tentang 

penilaian Tata Kelola TI di PT Timah (Persero) Tbk yang diukur menggunakan 

Maturity Level dalam COBIT framework sebagai sebuah kontrol sistem audit 

untuk memberikan evaluasi dan juga memberikan masukan demi perbaikan 

pengelolaan TI di masa mendatang. Pada penelitian tersebut menggunakan 

metode wawancara dan observasi untuk menilai proses-proses dari 4 domain 

yang terdapat dalam standar Maturity Level berbasis COBIT 4.1. hasil dari 

penelitian ini adalah : Sebagian besar penerapan proses COBIT Framework 4.1 

di PT Timah (Persero) Tbk berada pada level rata-rata 3,7. Pada level 

kematangan ini, secara keseluruhan proses TI di PT. Timah (Persero) Tbk pada 

skala rata-rata 3, yaitu Defined, yang berarti bahwa seluruh proses telah 

didokumentasikan dan talah dikomunikasikan seta dilaksanakan dengan 

pengembangan system komputerisasi yang baik namun proses evaluasi belum 

dilakukan secara menyeluruh sehingga masih ada kemungkinan terjadinya 

penyimpangan [2].  

Pada penelitian berikutnya oleh Aris Aprianto menitik beratkan pada 

Domain Monitoring and Evaluate. Objek penelitiannya adalah UPT (Unit 

Pelayanan Teknis) Telematika. UPT Telematika sedang menembangkan 

infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi kampus yang dapat 

diakses secara mudah, cepat dan murah. Dalam pelaksanaannya memerlukan 

pengawasan dan evaluasi secara berkala. Untuk itu maka diperlukan Audit 

Sistem Informasi menggunakan COBIT 4.1. standar COBIT diunakan karena 

memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan cakupan yang luas. Untuk 

domain yang digunakan adalah domain ME (Monitoring and Evaluate) karena 

domain ME merupakan pengawasan Langsung terhadap sistem berupa 

pengendalian internal yang bertanggung jawab melindungi aset organisasi, 

mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan karena berpotensi mengalami 

kerugian jika terjadi kesalahan [3].  

  Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan audit Sistem Informasi 

terhadap PT PLN (Persero) Area Sumba dengan standar COBIT 4.1 

menggunakan domain ME dan mengacu pada RACI chart untuk penentuan 

responden audit. Hasil audit akan diukur menggunakan Maturity Level. 

Penelitian ini bersifat deskriptif Kualitatif. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan desain 

kuisioner khusus. Kuesioner tersebut kemudian disebarkan kepada sejumlah 

responden. Baik responden menurut RACI chart maupun dalam kategori end 

user. Hasil audit akan berupa hasil-hasil evaluasi dan saran untuk PT PLN 

(Persero) Wilayah NTT Area Sumba untuk kemudian digunakan sebagai acuan 

dalam pengembangan dan pengontrolan internal ke depannya.  
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Konsep Dasar Evaluasi  

Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan 

tetapi kata ini adalah kata sarapan dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang 

berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut istilah “evaluasi” 

merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek 

dengan menggunakan intsrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak 

ukur untuk memperoleh kesimpulan. 

Menurut  Husein evaluasi  adalah suatu  proses  untuk menyediakan  

informasi  tentang sejauh  mana  suatu  kegiatan  tertentu  telah  dicapai, 

bagaimana  perbedaan  pencapaian  itu  dengan  suatu standar tertentu untuk 

mengetahui apakah ada selisih di  antara  keduanya,  serta  bagaimana  

manfaat  yang telah  dikerjakan  itu  bila  dibandingkan  dengan  

harapan-harapan yang ingin diperoleh [4].    

Menurut Arifin (2010: 5-6). Menyatakan evaluasi adalah suatu proses 

bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi 

adalah kualitas, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan 

kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi [5]. 

Menurut Suharsimi Arikunto evaluasi adalah kegiatan untuk 

mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya 

informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam 

mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah 

menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker 

untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang 

telah dilakukan [6]. 

Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk melihat sejauh mana 

ketercapaian tujuan dari sebuah kegiatan dimana evaluasi dilihat dari hasil 

penilaian kegiatan tersebut kemudian hasil penilaian tersebut dapat digunakan 

untuk menentukan alternatif kebijakan yang tepat. Ketercapaian tujuan 

kegiatan itu sendiri dapat dilihat dari efektifitas dan efisiensinya.  

 

Pengertian Audit Sistem Informasi 

Audit sistem infomasi adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian 

bukti-bukti untuk menemtukan apakah suaru sistem infomasi telah 

menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian secara intern yang 

memadai, semua aset-aset dilindungi dengan baik atau dengan tidak 

disalahgunakan serta terjaminya integritas data, keandalan serta efektifitas 

dan efisiensi penyelenggaran sistem informasi berbasis komputer. [7] 

Audit sistem informasi dilakukan untuk dapat menilai : 

 Apakah sistem informasi suatu organisasi atau perusahaan dapat 

mendukung pengamanan aset. 

 Apakah sistem informasi dapat mendukung pencapain tujuan organisasi 

arau perusahaan. 

 Apakah sistem informasi tersebut efektif, efisien dan terjaminya 

integritas data. 
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Tujuan dari audit sistem infomasi adalah untuk meningkatkan 

keamanaan aset perusahaan atau organisasi, meningkatkan integritas data, 

meningkatkan efisiensi sistem dan meningkatkan efektifitas sistem.  

 
 

COBIT 4.1  

COBIT atau Control Obhective For Information and related 

Technology adalah suatu panduan standar praktik manajemen teknologi 

informasi. Standar COBIT dikeluarkan oleh IT Governance Institute yang 

merupakan bagian dari ISACA. COBIT merupakan suatu cara untuk 

menerapkan IT governance. COBIT berupa kerangka kerja yang harus 

digunakan oleh suatu organisasi bersamaan dengan sumber daya lainnya 

untuk membentuk suatu standar yang umum berupa panduan pada 

lingkungan yang lebih spesifik [8]. Secara terstruktur, COBIT terdiri dari 

seperangkat contol objectives untuk bidang teknologi indormasi, dirancang 

untuk memungkinkan tahapan bagi audit. 

Kerangka Kerja COBIT  

COBIT framework terdiri dari 4 domain : 

a) Planning and Organize (PO) dalam domain ini yang menjadi pokok 

pembahasan ada pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI 

dengan strategi perusahaan. 

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 proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya. 

d) Monitoring and Evaluating (ME) domain ini membahas tentang proses 

pengawasan pengelolaan TI pada organisasi atau perusahaan. 

COBIT mempunyai model kematangan atau marturity models untuk 

mengontrol proses-proses TI dengan menggunakan metode penilaian 

sehingga suatu organisasi atau perusahaan dapat menilai proses TI yang 

dimilikinya. 

 

 

Domain ME (Monitoring and Evaluate) 

Domain ini adalah domain terakhir dalam COBIT 4.1. Domain Monitor 

and Evaluate berhubungan dengan proses TI yang sedang diterapkan pada 

perusahaan, pengendalian- pengendalian internal dan eksternal perusahaan, 

jaminan independen, dan tatakelola TI. Domain Monitor and Evaluate 

memiliki empat sub domain, yaitu:  

a. ME1 –Monitor dan Evaluasi Kinerja TI (Monitor and Evaluate IT 

Performance)  

Proses monitor diperlukan untuk memastikan bahwa TI 

memberikan kontribusi yang baik bagi bisnis dan sesuai dengan arahan 

dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Manajemen TI yang efektif 

membutuhkan proses monitoring yang meliputi proses pendefinisian 
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bagaimana pelaksanaan monitoring yang relevan dan sistematik, laporan 

dari pelaksanaan, tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan standar 

yang diterapkan.  

b. ME2 Monitor dan Evaluasi Pengendalian Internal (Monitor and Evaluate 

Internal Control)  

Penilaian pengandalian internal TI dilakukan sebagai bagian dari 

audit keuangan yang merefleksikan kebutuhan akan fungsi layanan 

informasi. Dalam proses ini menilai resiko proses TI dalam kerangka 

kerja kontrol TI dan menilai penerapan kendali internal TI.  

c. ME3 Mendapatkan jaminan independent (Ensure Complience With 

External Requirement)  

Sub domain ini menilai jaminan dalam kepatuhan dan kebutuhan 

pada regulasi maupun kontrak yang berdampak pada organisasi dan 

kebutuhan. Prosedur ketaatan pada persyaratan eksternal seperti regulasi 

financial apakah sudah diikuti dari tahun ke tahun.  

d. ME4 Penyediaan untuk tatakelola TI (Provide IT Governance)  

Sub domain ini meliputi pendefinisian struktur organisasi, proses, 

kepemimpinan, peran dan tanggung jawab organisasi untuk menjamin 

investasi TI selaras dengan strategi dan tujuan organisasi. 

 

 

Maturity Model 

Cobit mempunyai model kematangan (Maturity Model) untuk 

mengontrol proses-proses IT dengan menggunakan metoede penilaian 

(scoring) sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-proses IT yang 

dimilikinya. Maturity Level dirancang sebagai profil dari Proses IT yang 

akan diakui oleh perusahaan sebagai penjelasan yang memungkinkan dari 

kondisi sekarang dan kondisi di masa yang akan datang [9].   

 Maturity model mempunyai skala dari 0 sampai dengan 5 sebagai 

parameter penilaian. 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,  5- Optimized.Pendekatan ini diambil berdasarkan maturity 

model software engineering institute. Penilaian Maturity Model dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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a. Pengumpulan Data Organisasi dan Studi Literatur Cobit 4.1  

Pengumpulan data awal dilakukan dengan mewawancarai Manager 

Area terkait visi, misi dan tujuan organisai, proses-proses bisnis yang 

dilakukan di PT. PLN (Persero) Wilayah NTT Area Sumba secara 

umum, Sistem Informasi yang telah diimplementasikan di perusahaan 

untuk mendapatkan gambaran awal tentang objek penelitian. Setelah 

data awal terkumpul, dilakukan studi literatur yaitu COBIT 4.1 

khususnya pada domain ME (Monitoring and Evaluate). 

 

b. Pengumpulan Data  

Wawancara  

Pihak yang diwawancari adalah pihak-puhak yang yang berkaitan 

langsung dengan Sistem Informasi yang mengacu pada RACI chart. 

Proses wawancara dilakukan selama 2 minggu setelah pengumpulan 

data awal terkait PT. PLN (Persero) Wilayah NTT Area Sumba. 

Indikator dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan 

standar Cobit 4.1 domain Monitoring dan Evaluate yang berkaitan 

dengan evaluasi Kinerja sistem Informasi. Pihak-pihak yang 

diwawancarai antara lain unsur pimpinan dalam PT. PLN (Persero) 

Wilayah NTT Area Sumba dan beberapa karyawan yang 

bersinggungan langsung dengan Sistem Informasi yang telah 

diimplementasikan. Narasumber wawancara antara lain :  

 

- Tige Banggu Kale, Manager Area 

- Yahya Hadji, Asisten Manager Pelayanan dan Administrasi  

- Ika Patria Wardhana, Asisten Manager Transaksi Energi  

- Andreas Mena, Supervisor Pelayanan Pelanggan 

- Nurheky, Staf Pelayanan Pelanggan  

- Budy Haryono, Staf Keuangan  

- Rojasin, Staf Akuntansi  

 

Kuesioner  

Kuisioner yang dibuat sesuai dengan standar COBIT 4.1 Domain ME 

(Monitor and Evaluate) kemudian dibagikan kepada responden sesuai 

dengan RACI chart. 

 

Observasi  

Melakukan pengamatan langsung terhadap Sistem Informasi melalui 

pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan sistem tersebut. 

Observasi yang dilakukan terkait proses-proser kerja yang berjalan 

pada system secara keseluruhan. 

 

Dokumen Tertulis  

Untuk memahami objek yang diteliti maka perlu mempelajari buku 

teks dan sumber yang relevan sesuai topik penelitian juga dokumen-
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dokumen yang berkaitan dengan Sistem Infomasi yang ada seperti 

Standar Operasional Prosedur (SOP).  

 

c. Analisa Data  

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap data yang terhimpun dengan 

berpedoman pada COBIT 4.1. Data yang terhimpun adalah hasil-hasil 

wawancara dengan pihak terkait yang bersifat kualitatif dan data dari 

hasil kuesioner yang kemudian direkapitulasi, data dari kuesioner 

tersebut merupakan data kuantitatif. Dari kedua jenis data diatas  

kemudian akan menghasilkan temuan-temuan. Temuan-temuan 

tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi pengendalian internal. 

 

 

d. Audit  

Perencanaan  

Ada beberapa metodologi dalam perencanaan audit menurut Yulianti, 

2011 [12], yaitu :  

- Audit subject  

Menentukan apa dan siapa yang akan diaudit.   

- Audit objective  

Menentukan tujuan audit  

- Audit scope 

Menentukan system, fungsi dan bagian organisasi yang secara 

khusus akan diaudit   

- Preaudit planning  

Mengidentifikasikan sumber daya yang dibutuhkan, menentukan 

dokumen apa saja yang diperlukan untuk menunjang audit dan 

menentukan lokasi audit. 

- Audit procedures and steps for data gathering  

Menentukan cara melakukan audit untuk memeriksa dan menguji 

kendali, menentukan siapa yang akan diwawancara. 

- Evaluasi hasil pengujuan dan pemeriksaan  

- Prosedur komunikasi dengan pihak manajemen  

- Audit report preparation  

Menentukan bagaimana cara memeriksa hasil audit yaitu evaluasi 

kebenaran dari dokumen-dokuman, prosedur dan kebijakan dari 

organisasi yang diaudit 

 

Pengumpulan Bukti  

Jenis bukti yang didapat berupa bukti tertulis yaitu bukti yang berasal 

dari kuisioner yang telah disebarkan dan bukti lisan bukti yang didapat 

dari hasil wawancara  
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Tabel 2 Pemetaan RACI Chart 

RACI Realisasi Responden Jumlah 

R Staf Akuntansi,  Staf Pelayanan 

Pelanggan, Staf Keuangan  

3 

A Asman Pelayanan Pelanggan dan 

Administrasi, Supervisor Pelayanan 

Pelanggan 

2 

C Asman Transaksi Energi 1 

I Manager Area 1 

Total 7 

 

Hasil Rekapitulasi Kuesioner  

Dasar penyusunan kuesioner ini adalah proses-proses yang ada dalam 

Cobit 4.1 domain Monitor and Evaluate (ME) Dari hasil perhitungan dalam 

kuesioner ini akan menilai tingkat kematangan sistem informasi yang telah 

diimplementasikan pada PT. PLN (Persero) Wilayah NTT Area Sumba. 

Hasil dari kuesioner berguna untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi 

terkait pemaksimalan tata kelola TI yang akan digunakan PT. PLN (Persero) 

Wilayah NTT Area Sumba kedepannya. 

 Penyebaran kuisioner telah dilakukan pada bulan Agustus 2013 

dengan melibatkan semua Pimpinan dan beberapa staf sesuai dengan 

pemetaan RACI Chart. Dalam Pengolahan data kuesioner digunakan rumus 

untuk menghitung indeks maturity Level yaitu :  

 

            Indeks = 
∑ (jawaban) 

∑ (Pertanyaan kuesioner) 

 

Hasil dari kuesioner ini dapat dilihat dalam tabel 4.5 

Tabel 3 Tingkat Maturitas berdasarkan hasil Kuesioner 

ME 

Tingkatan Maturitas 

Rata-rata/ 

subdomain 

Tingkatan 

maturitas Manager 

Area  

Asisten 

Manager 

Transaksi 
Energi 

Asisten 
Manager 

Pelayanan 

Pelanggan 
dan 

Administrasi 

Supervisor 
Pelayanan 

Pelanggan  

Staf 
Pelayanan 

Pelanggan 

 
 

Staf 

Akuntansi 

Staf 

Keuangan 

1 2.8 1.4 1.2 2 3 1.2 1.4 1.85 Repeatable 

2 2.14 2.28 1.66 1.7 1.2 1.7 1.66 1.76 Repeatable 

3 2.8 3 1.4 2 2.8 2.4 1.4 2.31 Repeatable 

4 1.8 2.2 1.2 1.4 1.8 0.6 1.8 1.54 Repeatable 

Nilai Rata – Rata Total Subdomain 
1.86 Repeatable 
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3

4

5
ME 1

ME 2

ME 3

ME 4
Maturity Level

Target

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner diatas dapat dilihat bahwa 

dari hasil audit sistem informasi, telah didapatkan Maturity Level dari PT. 

PLN (Persero) Wilayah NTT Area Sumba. Dari  domain tersebut dapat kita 

lihat Score per sub domain yakni :  

 ME 1 mendapat score 1.85, dengan pembulatan keatas maka didapatkan tingkat 

maturitas repeatable. 

 ME 2  mendapat score 1.76, dengan pembulatan keatas maka didapatkan tingkat 

maturitas repeatable. 

 ME 3 mendapat score 2.31, dengan pembulatan kebawah maka didapatkan 

tingkat maturitas repeatable. 

 ME 4 mendapat score 1.54, dengan pembulatan keatas maka didapatkan tingkat 

maturitas repeatable. 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat rata-rata score 4 sub domain 

Monitoring and Evaluate adalah 1.86, dengan pembulatan keatas maka 

didapatkan Maturity Level PT. PLN (Persero) Wilayah NTT Area Sumba 

berasa pada level 2 atau Repeatable yang didefinisikan 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. 

 

 

Hasil Audit dan Kinerja Sistem Informasi  

Dari Rekapitulasi Kuesioner diatas maka dibuatlah Spider-web Chart 

untuk melihat Maturity Level pada Perusahaan dan Target yang harus 

dicapai dalam Maturity Level.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 2 Spider-web Chart Maturity Level 

 

Berdasarkan Gambar 2 dan hasil wawancara dari Manager Area dan 

Assman Transaksi Energi dapat dilihat bahwa Maturity Level yang dicapai 

oleh sub domain ME 1 (Monitor dan Evaluasi Kinerja TI) mendapat score 

1.85 dan berada pada level 2 (repeatable). Hal ini berarti bahwa pengelolaan 

IT pada PT. PLN (Persero) Wilayah NTT Area Sumba sudah memberikan 

kontribusi positif dalam operasional perusahaan dan mendukung strategi 
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bisnis perusahaan itu sendiri namun menejemen TI yang diterapkan belum 

optimal karena dalam proses pengelolaannya belum ada proses monitoring 

yang relevan dan sistematik. Juga belum adanya alat ukur evaluasi yang 

konprehensif untuk melakukan proses tersebut.  

Berdasarkan Gambar 2 dan hasil wawancara dari Assman Pelayanan 

Pelanggan dan Administrasi dapat dilihat bahwa Maturity Level yang 

dicapai oleh sub domain ME 2  (Monitor dan Evaluasi Pengendalian 

Internal) mendapat score 1.76 dan berada pada level 2 (repeatable). Dari 

score tersebut dapat dilihat bahwa pada PT. PLN (Persero) sendiri sudah ada 

komisi khusus untuk menangani Audit Internal dalam hal ini terkait 

keuangan perusahaan dan resiko proses TI dalam pengelolaan keuangan, 

namun komisi Audit Internal ini tidak berada pada Kantor PLN yang berada 

di daerah. Audit Internal untuk wilayah NTT berada di NTB.  

Berdasarkan Gambar 2 dan hasil wawancara dari Asman Transaksi 

Energi dapat dilihat bahwa Maturity Level yang dicapai oleh sub domain 

ME 3  (Ensure Complience With External Requirement) mendapat score 

2.31 dan berada pada level 2 (repeatable). Hal ini berarti PLN Sumba sudah 

memiliki regulasi sendiri dalam hal pemenuhan kebutuhan IT untuk 

operasional perusahaan. PLN sumba juga turut memberikan masukan dan 

menyelaraskan kebijakan IT perusahaan dalam rangka ketentuan kepatuhan. 

Namun saat ini PLN Sumba belum mengimplementasikan Sistem Informasi 

yang telah ditetapkan oleh PLN Pusat secara menyeluruh. Untuk 

pengelolaan data pelanggan, PLN Sumba sudah meggunakan aplikasi resmi 

dari PLN Pusat, akan tetapi untuk bagian keuangan dan kepegawaian masih 

menggunakan aplikasi in-house yaitu aplikasi yang dibuat sendiri untuk 

menunjang operasional PLN Sumba. Pengimplementasian secara 

menyeluruh akan dilakukan pada akhir tahun 2013. 

Berdasarkan Gambar 2 dan hasil wawancara dari Asman Transaksi 

Energi dapat dilihat bahwa Maturity Level yang dicapai oleh sub domain 

ME 4  (Provide IT Governance) mendapat score 1,54 dan berada pada level 

2 (repeatable). Hal ini berarti PT. PLN (Persero) Wilayah NTT Area Sumba 

sudah memiliki pendefinisian terhadap struktur organisasi, peran dan 

tanggung jawab setiap divisi dalam perusahaan, akan tetapi dalam proses 

pendefinisian tersebut belum menjamin adanya keberhasilan investasi TI 

untuk kedepannya. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam struktur organisasi 

PLN sumba tidak ada divisi khusus  ntuk menangani pengelolaan sumber 

daya TI dalam perusahaan. Dalam prosesnya, tanggung jawab untuk 

pengelolaan diserahkan pada divisi transaksi energi, yang dalam job 

deskripsi nya tidak memiliki korelasi dengan pengelolaan TI di perusahaan. 

Untuk mengatasi permasalahan terkait TI diserahkan pada individu yang 

bisa, yang memiliki kemampuan untuk melakukan maintenance ataupun 

trouble shooting pada jaringan komputer yang ada.  

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, hasil wawancara dan 

hasil analisis, secara keseluruhan Sistem Informasi pada PT. PLN (Persero) 

Wilayah NTT Area Sumba berada pada level kematangan 2 (Repeatable). 

Artinya secara umum pelaksanaan prosedur TI sudah dijalankan dan 
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perusahaan sudah menggunakan TI untuk menunjang operasionalnya akan 

tetapi dalam pelaksanaannya masih bergantung pada Individu yang pahan 

akan IT. 

 

 

Gap Analysis dan Rekomendasi Perbaikan  

Gap Analysis bertujuan untuk melihat seberapa besar jarak antara 

Maturity Level perusahaan dengan target Maturity Level berdasarkan ideal 

COBIT 4.1. Kemudian akan disusun rekomendasi-rekomendasi untuk 

perbaikan kinerja perusahaan dan prioritas perbaikan. Prioritas perbaikan 

kinerja akan dilihat dari gap terbesar antara Maturity Level perusahaan 

sekarang dengan Target.  

Untuk melihat Gap Maturity Level dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4 Gap Analysis 

Sub Domain Maturity 

Level 

Target Gap 

ME 1 1.85 5 3.15 

ME 2 1.76 5 3.24 

ME 3 2.31 5 2.69 

ME 4 1.54 5 3.46 

Rata-rata 1.86 5 3.14 

 

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa secara umum Maturity Level 

Perusahaan saat ini dengan target adalah 3.15 hal ini menandakan bahwa 

perusahaan perlu melakukan perbaikan kinerja untuk mencapai target 

maturity level. Khusus untuk sub domain ME 4, perlu menjadi prioritas 

perusahaan karena memiliki gap yang paling besar yaitu 3.46 dari target.  

Rekomendasi perbaikan kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut :  

 

Tabel 5 Rekomendasi 

 

No Temuan Rekomendasi Perbaikan 

1 Belum adanya proses 

maintenance dan trouble 

shooting secara berkala 

terhadap semua sarana dan 

prasarana juga infrastruktur 

IT yang ada  

 

Perlunya pengoptimalan dalam 

pengelolaan TI pada perusahaan 

dengan membuat divisi khusus 

yang bertanggung jawab atas 

proses maintenance dan trouble 

shooting terhadap infrastruktur TI 

perusahaan.  
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2 Belum diadakannya proses 

monitoring dan evaluasi 

secara berkala 

 

- Perlu diadakannya proses 

monitoring dan evaluasi yang 

relevan dan sistemik.  

- Perlu diadakannya proses 

monitoring dan evaluasi secara 

berkala  

3 Tidak adanya alat ukur 

evaluasi SI/TI yang 

komprehensif  

Perlu dibuat alat ukur evaluasi 

SI/TI yang komprehensif 

4 Tidak ada divisi khusus yang 

bertugas untuk melakukan 

evaluasi kinerja internal 

perusahaan 

- Perlunya dibuat divisi khusus 

yang menangani Audit Internal 

perusahaan  

- Perlu adanya audit berkala terkait 

kinerja Sistem Informasi maupun 

keuangan perusahaan 

5 Belum 

diimplementasikannya 

Sistem Informasi yang 

terintegrasi dengan PLN 

Pusat 

 

- Perlunya implementasi Sistem 

Informasi yang telah ditetapkan 

oleh PLN Pusat 

- Perlunya hubungan kerjasama 

dengan mitra atau pihak ketiga 

yang bertanggung jawab atas 

sistem Informasi yang 

diimplementasikan 

6 Tidak adanya divisi khusus 

dalam perusahaan yang 

bertanggung jawab terhadap 

SI/TI yang telah 

diimplementasikan. 

- Perlu dibuat suatu divisi khusus 

dalam struktur organisasi yang 

menangani pengelolaan TI di 

perusahaan  dengan job deskripsi 

yang jelas 

- Perlunya diadakan pelatihan khusus 

untuk divisi tersebut. 

 



17 

 

 

5. Simpulan 

 

Berdasarkan data dan hasil analisis yang dilakukan pada PT. PLN 

(Persero) Wilayah NTT Area Sumba Secara keseluruhan, Sistem Informasi 

pada PT. PLN (Persero) Wilayah NTT Area Sumba berada pada level 

kematangan 2 (Repeatable). Artinya secara umum pelaksanaan prosedur TI 

sudah dijalankan dan perusahaan sudah menggunakan TI untuk menunjang 

operasionalnya akan tetapi dalam pelaksanaannya masih bergantung pada 

Individu yang pahan akan IT.  

Dari tingkat kematangan SI/TI pada PT. PLN (Persero) Wilayah NTT 

Area Sumba disusunlah rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan terhadap 

kekurangan dalam pengelolaan SI/TI  perusahaan. Yang menjadi prioritas 

adalah membenahi Tata kelola IT (IT Governance) demi menjawab tujuan 

perusahaan dan peningkatan pelayanan dalam rangka peningkatan Mutu. 
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