
1. Pendahuluan 

Kemajuan yang telah dicapai manusia dalam bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi sangat memudahkan manusia dalam mengerjakan suatu pekerjaan. 

Belajar dan berkembang merupakan hal yang sudah tumbuh di dalam diri manusia 

sejak lahir. Penerapan teknologi sudah menjadi hal yang bersifat primer bukan 

lagi sekunder, apalagi dengan melihat hasil dari penerapan yang menuju kearah 

kebaikan yaitu kecepatan, ketepatan dan kualitas layanan. Koperasi Simpan 

Pinjam (KSP) “Kopdit Mekar Sai” Bandarlampung memanfaatkan peranan 

teknologi dalam proses operasional bisnisnya. Ini merupakan peningkatan dari 

pekerjaan manual yang sebelumnya digunakan dalam pelayanan kepada 

anggotanya.  

SiCundo.net adalah program aplikasi komputer berbasis web (web based) yang 

didesain mengikuti spesifikasi sistem dari Induk Koperasi Kopdit (INKOPDIT) 

untuk diimplementasikan oleh Credit Union (CU)  di Indonesia. Aplikasi ini 

memungkinkan CU melayani anggotanya dengan lebih baik, dengan biaya 

implementasi yang rendah, dan jaminan kualitas jangka panjang tanpa masa 

kadaluarsa. Beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi ini antara lain, 

program bersifat open source, artinya program dapat dikembangkan sendiri oleh 

koperasi sesuai dengan kebutuhan dan karakter dari koperasi tersebut.  

Pada saat SiCundo.net ini diimplementasikan beberapa masalah yang terjadi 

yaitu pemutakhiran data, seleksi keaktifan anggota, dan akurasi nomor pokok 

anggota. Masalah ini terjadi karena adanya perbedaan perhitungan yang 

dihasilkan oleh aplikasi dibandingkan perhitungan manual yang memang masih 

dilakukan untuk backup data. Kesalahan perhitungan pada manual juga terkadang 

menjadi masalah tidak seimbangnya data pada aplikasi dan data pada manual. 

Masalah juga terjadi ketika koperasi akan melakukan posting pada buku besar, 

admin harus melakukan seleksi satu persatu akun yang akan dimasukkan. 

Sehingga membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi ketika melakukan posting. 

Melihat permasalahan yang ada, maka dibutuhkan evaluasi kerja dalam upaya 

peningkatan pelayanan kepada anggotanya. Evaluasi diperlukan untuk mengukur 

sejauh mana TI dapat menjawab kebutuhan dalam proses bisnis di organisasi, dan 

dalam upaya perkembangan yang lebih baik agar TI bisa berkontribusi maksimal. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer KSP “Kopdit Mekar Sai” 

sebelum SiCundo.net diterapkan setelah tutup buku tahun 2012, telah dilakukan 

pelatihan terhadap karyawan selama 3 minggu, dan dilakukan pelatihan khusus 

untuk operator selama beberapa minggu. Evaluasi terus dilakukan baik terhadap 

sumber daya manusianya maupun terhadap kinerja aplikasi demi upaya 

pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Penelitian dalam 

bentuk evaluasi kinerja sistem informasi ini dilakukan  untuk melihat keefektifan 

sistem informasi divisi pelayanan anggota pada KSP “Kopdit Mekar Sai” 

Bandarlampung dalam berkontribusi di lingkungan kerja koperasi apakah sudah 

sesuai dengan kebutuhan sehingga manfaat penerapan sistem informasi dapat 

tercapai demi mendukung tercapainya tujuan bisnis koperasi. 

Framework diperlukan sebagai acuan standar pengelolaan TI dalam 

melakukan evaluasi. Beberapa diantaranya yang sudah umum digunakan adalah 

COBIT, COSO, ITIL, ISO, dan lain-lain. Framework COBIT 4.1 dipilih karena 



COBIT merupakan sebuah model framework tata kelola yang representative dan 

menyeluruh, yang mencakup masalah perencanaan, implementasi, operasional, 

dan pengawasan terhadap seluruh proses TI.  Framework COBIT menekankan 

peraturan, membantu organisasi untuk meningkatkan nilai yang dicapai dari TI, 

dan memungkinkan peraturan dan penyederhanaan pelaksanaan pada framework 

COBIT 4.1[1]. Adanya penelitian ini, diharapkan bisa menciptakan kinerja TI 

yang lebih baik dari sebelumnya, dan diharapkan dapat menjadi rekomendasi 

untuk perbaikan dan juga kekurangan demi perbaikan pelayanan KSP “Kopdit 

Mekar Sai” Bandarlampung kedepannya. 

 

2. Kajian Pustaka 

 Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dalam penelitian ini, dijelaskan 

sebagai berikut: Pertama, “Menggunakan Kerangka Kerja COBIT pada Domain 

Deliver & Support (Studi Kasus: PT. Carrefour Indonesia, Jakarta)”, yang 

bertujuan selain untuk menganalisa pengelolaan TI yang sedang berjalan di 

perusahaan, juga menganalisa tingkat sasaran pengendalian TI dan 

membandingkannya dengan target yang distandarkan perusahaan. Metode yang 

digunakan adalah Metode Tujuan Pengendalian (Control Objective), Metode 

Analisa Kausal KPI (Key Performance Indicators) dan KGI (Key Goal 

Indicators). Pengelolaan TI pada PT. Carrefour Indonesia (CI), berdasarkan 

kerangka kerja COBIT 4.0 pada domain Deliver & Support mencapai tingkat 

kematangan pada tingkat 3. Artinya, CI telah menyadari pentingnya pengelolaan 

terhadap TI yang dimilikinya [2]. 

 Kedua, penelitian berjudul “Evaluasi Kinerja Sistem Infomasi Menggunakan 

Framework COBIT 4.1 Domain Deliver and Support (Studi Kasus: Divisi 

Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) Salatiga)”.  Penelitian ini dilakukan 

untuk mengevaluasi kinerja sistem informasi pelayanan pelanggan, dengan 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut Management Guidelines 

berdasarkan Maturity Model yang ada pada framework COBIT 4.1 domain 

Deliver and Support, hasil evaluasi PT.PLN (Persero) Salatiga dalam hal ini 

Divisi Pelayanan Pelanggan rata-rata berada pada level Managed and Measurable 

(proses telah dimonitor dan diukur) dengan score Maturity Model = 3,7 yang 

berarti perusahaan telah mengawasi dan mengukur dengan baik apakah proses 

pelayanan yang diberikan telah berjalan sesuai dengan prosedur yang digunakan 

oleh perusahaan yaitu Standar Operating Prosedure (SOP) [3]. 

 Ketiga, penelitian berjudul “IT Governance pada Domain Deliver & Support 

(DS) Perbankan dengan Menggunakan Maturity Model COBIT 4.1 (Studi Kasus 

pada Perbankan Wilayah Kota Semarang)”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisa pengelolaan TI yang sedang berjalan di perbankan dan 

memahami Maturity Level perbankan umum di Wilayah Kota Semarang dalam IT 

Governance dilihat dari Domain Deliver and Support. Pengelolaan TI pada 

perbankan umum di Wilayah Kota Semarang rata-rata berada pada level 

Managed, artinya perbankan telah menyadari pentingnya pengelolaan terhadap 

Teknologi Informasi yang dimilikinya sehingga pihak manajemen juga 

menyediakan sejumlah prosedur yang dapat menunjang hal tersebut [4]. 



 Keempat, penelitian berjudul “Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi 

Informasi (IT Governance) pada Pelayanan dan Dukungan Teknologi Informasi 

(Kasus: Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang)”. Penelitian ini 

menggunakan metodologi kerangka kerja COBIT yang dikembangkan IT 

Governance Institute (ITGI) yang berbasis di Amerika Serikat untuk kontrol dan 

audit TI dengan fokus pada domain Deliver & Support (DS). Hasil dari penelitian 

yang menggunakan sampel 10 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Terbaik di Kota 

Semarang menunjukan bahwa rata-rata tingkat kematangan (Maturity Level) PTS 

di Kota Semarang sebagian besar sudah cukup baik yaitu diatas skala 3 (defined) 

[5]. 

 Evaluasi atau penilaian kinerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan 

untuk menentukan apakah seorang pegawai melakukan pekerjaannya sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya [6]. 

 Koperasi merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang bekerja sama 

dengan bertujuan mensejahterakan para anggota koperasi tersebut. Selain itu, 

koperasi juga memberikan kebebasan untuk masuk atau keluar sebagai anggota 

sesuai dengan peraturan yang ada (Hadhikusuma, 2000:1). 

 IT Governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan seluruh 

proses teknologi informasi perusahaan yang strukturnya akan menetapkan 

pendistribusian hak dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat juga 

berisikan peraturan serta strategi yang ditetapkan perusahaan (Prasajo, 2005, 

Warsilah, 2007 dan Alindita, 2008). 

 Information System Audit and Control Association (ICASA) memperkenalkan 

sebuah kerangka untuk mengelola IT Governance di sebuah perusahaan yang 

dikenal dengan nama COBIT (Indrajit, 2004). Pada dasarnya COBIT 

dikembangkan untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan manajemen 

terhadap informasi dengan menjembatani kesenjangan antara resiko dan bisnis, 

control dan masalah teknik (Putra, 2009). 

 The Information System Audit & Control Foundation (ICASF) mendefinisikan 

IT Governance sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesuksesan 

sebuah tata kelola organisasi (Corporate Governance) dengan memastikan 

peningkatan pengukuran yang efisien dan efektif dalam proses yang terjadi dalam 

sebuah organisasi. IT Governance juga menyiapkan struktur yang 

menghubungkan proses dan sumber daya organisasi dan informasi untuk tujuan 

dan strategi organisasi (ICASF, 1998). 

 COBIT adalah alat yang komprehensif untuk menciptakan adanya IT 

Governance di perusahaan. COBIT mempertemukan kebutuhan beragam 

manajemen dengan menjembatani celah atau gap antara resiko bisnis, kebutuhan 

kontrol dan masalah-masalah teknis TI. COBIT menyediakan referensi best 

business practices yang mencakup kebutuhan proses bisnis perusahaan dan 

memaparkannya dalam sktruktur aktivitas-aktivitas logis yang dikelola serta 

dikendalikan secara efektif [7]. Tujuan utama COBIT adalah memberikan 

kebijaksanaan yang jelas dan latihan yang bagus bagi IT Governance bagi 

organisasi di seluruh dunia untuk membantu manajemen senior untuk memahami 

dan mengatur resiko-resiko yang berhubungan dengan TI. Kerangka Kerja COBIT 

terdiri dari 4 domain: 



a. Planning and Organise (PO) domain ini membahas masalah strategi, taktik, dan 

identifikasi cara terbaik TI untuk memberikan kontribusi maksimal terhadap 

pencapaian tujuan bisnis. 

b. Acquire and Implement (AI) domain ini membahas realisasi strategi yang telah 

ditetapkan harus disertai dengan solusi TI yang sesuai dan kemudian solusi TI 

tersebut diadakan, diimplementasikan, dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis 

organisasi. 

c. Deliver and Support (DS) domain ini membahas proses pemenuhan layanan TI, 

keamanan sistem, dan kontinuiyas layanan, pelatihan, dan pendidikan untuk 

pengguna dan juga pemrosesan data yang sedang berjalan. 

d. Monitoring and Evaluate (ME) domain ini membahas masalah-masalah kendali 

yang diterapkan dalam organisasi, pemeriksaan internal dan eksternal, dan juga 

jaminan independent dari proses pemeriksaan yang dilakukan. 

 Secara sederhana RACI menerangkan siapa saja yang terlibat dalam suatu 

tindakan dalam sebuah organisasi baik perusahaan maupun pemerintahan. RACI 

juga biasa digunakan dalam manajeme resiko suatu organisasi untuk lebih 

meningkatkan kinerja organisasi tersebut. RACI memiliki definisi yang lebih 

spesifik yaitu [8]. 

a. Responsible : orang yang melakukan suatu kegiatan atau melakukan 

pekerjaan. 

b. Accountable : orang yang akhirnya bertanggung jawab dan memiliki otoritas 

untuk memutuskan suatu perkara. 

c. Consulted : orang yang diperlukan umpan balik atau sarannya dan 

berkontribusi akan kegiatan tersebut. 

d. Informed : orang yang perlu tahu hasil dari suatu keputusan atau tindakan. 

 

 
Gambar 1 RACI Chart 

 

 Model kematangan (Maturity Model) digunakan sebagai alat untuk melakukan 

benchmarking dan self-assessment oleh manajemen teknologi informasi secara 

lebih efisien. Model kematangan untuk pengelolaan dan kontrol pada proses 

teknologi informasi didasarkan pada metode evaluasi perusahaan atau organisasi, 

sehingga dapat mengevaluasi sendiri, mulai dari level 0 (non-existent) hingga 

level 5 (optimised). Pendekatan ini diambil berdasarkan maturity model software 

engineering institute. Penilaian Maturity Model ditunjukan pada tabel dan gambar 

berikut: 

 



 
Gambar 2 Maturity Model (Sumber: IT Governance Institute, 2007) 

 
Tabel 1 Generic Maturity Model (Sumber: IT Governance Institute, 2007) 

Level Maturity Level 

0 

Non-Existent 

Kekurangan yang menyeluruh terhadap proses apapun yang dapat dikenali. 

Perusahaan bahkan tidak mengetahui bahwa terdapat permasalahan yang 

harus diatasi. 

1 

Initial / Ad 

Hoc 

Terdapat bukti bahwa perusahaan mengetahui adanya permasalahan yang 

harus diatasi. Bagaimanapun juga tidak terdapat proses standar, namun 

menggunakan pendekatan ad hoc yang cenderung diperlakukan secara 

individu per kasus. Secara umum pendekatan kepada pengelolaan proses 

tidak terorganisasi.  

2 

Repeatable but 

Intuitive 

Proses dikembangkan ke dalam tahapan yang prosedur serupa diikuti oleh 

pihak-pihak yang berbeda untuk pekerjaan yang sama. Tidak ada pelatihan 

formal atau pengkomunikasian prosedur standard dan tanggung jawab 

diserahkan kepada individu masing-masing. Terdapat tingkat kepercayaan 

yang tinggi terhadap pengetahuan individu sehingga kemungkinan terjadi 

error sangat besar. 

3 

Defined 

Prosedur distandarisasi dan didokumentasikan kemudian dikomunikasikan 

melalui pelatihan. Kemudian diamanatkan bahwa proses-proses tersebut 

harus diikuti. Prosedur sendiri tidak lengkap namun sudah memformalkan 

praktek yang berjalan. 

4 

Managed and 

Measurable 

Manajemen mengawasi dan mengukur kepatutan terhadap prosedur dan 

mengambil tindakan jika proses tidak dapat dikerjakan secara efektif. Proses 

berada dibawah peningkatan yang konstan dan penyedian praktek yang baik. 

Otomatisasi dan perangkat digunakan dalam batasan tertentu. 

5 

Optimized 

Proses telah dipilih ke dalam tingkat praktek yang baik, berdasarkan hasil 

dari perbaikan berkelanjutan dan permodelan kedewasaan dengan perusahaan 

lain. Teknologi informasi digunakan sebagai cara terintegrasi untuk 

mengotomatisasi alur kerja, penyediaan alat untuk peningkatan kualitas dan 

efektivitas serta membuat perusahaan cepat beradaptasi. 

 

3. Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi 

(2003 : 64) metode deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan 

perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat 

penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang 

diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interprestasi yang rasional dan 

akurat. Dimana metode ini berlandaskan filsafat postpositivisme. Salim (2001:40) 



menjelaskan postposivitisme sebagai berikut, yaitu paradigma yang merupakan 

aliran yang ingin memperbaiki pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. 

Tahapan penelitian ini dibagi menjadi 6 tahapan yang digambarkan seperti terlihat 

pada Gambar 3 berikut: 

 
Gambar 3 Tahapan Penelitian 

 

Tahap 1 – Studi Pendahuluan 

 Tahap awal penelitian dengan melakukan wawancara kepada Manajer untuk 

mengetahui data organisasi, struktur organisasi, visi, misi, dan proses bisnis yang 

terkait dengan pembentukan pelayanan TI untuk mendapatkan gambaran serta 

peran dan posisi TI dalam mendukung organisasi mencapai tujuan bisnisnya. 

Kemudian dilakukan pencarian materi dari penelitian terdahulu, literatur, dan 

standar yang mendukung topik penelitian, serta mempelajari SiCundo.net yang 

digunakan KSP “Kopdit Mekar Sai” Bandarlampung. 

Tahap 2 – Pemetaan sub Domain COBIT 

 Tahapan lanjutan dimana pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data yang 

diperoleh pada saat wawancara pada tahap awal. Kemudian dilakukan pemetaan 

sub domain untuk memfokuskan perbandingan sistem informasi pada SiCundo.net. 

Berdasarkan hasil pemetaan Business Goal menurut COBIT 4.1 maka domain 

yang digunakan adalah Domain Plan and Organise sub domain PO5, PO7, PO8, 

Domain Acquire and Implement sub domain AI1, AI5, dan Domain Deliver and 

Support sub domain DS1, DS2, DS3, DS4, DS6, DS7, DS8, DS10, DS13.  

Tahap 3 – Pengumpulan Data 



 Tahap pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. 

Setiap pernyataan yang dibuat memiliki Maturity Level dari skala 0 sampai 

dengan 5. Pernyataan dibuat berdasarkan control objective yang ada pada 14 sub 

domain dari hasil pemetaan. Selain itu juga dilakukan pemetaan responden untuk 

wawancara pengumpulan data yang akan dianalisa. 

Tahap 4 – Analisa Data 

 Pada tahapan analisa data ini pertama dilakukan analisa terhadap Maturity 

Level untuk menilai tingkat kematangan tata kelola TI. Kemudian dilakukan 

analisa tingkat kematangan tata kelola TI yang diharapkan (to-be) yang bertujuan 

untuk memberikan acuan bagi pengembangan tata kelola teknologi informasi di 

koperasi. Analisa terakhir adalah analisa kesenjangan (Gap Analysis) terhadap 

tingkat kematangan tersebut, ini bertujuan untuk memberikan kemudahan tata 

kelola TI melalui informasi atribut model kematangan mengenai proses mana saja 

yang memiliki kesenjangan dan membutuhkan perbaikan. 

Tahap 5 – Rekomendasi Perbaikan 

 Rekomendasi perbaikan yang dibuat adalah berdasarkan hasil analisa 

kesenjangan tata kelola TI yang diperoleh. Hal ini berisikan tentang masukan 

sebagai sarana perbaikan untuk koperasi. 

Tahap 6 – Kesimpulan 

 Tahapan penelitian terakhir ini merupakan kesimpulan hasil penelitian yang 

diperoleh. Kesimpulan yang diperoleh memuat bagaimana kondisi tata kelola TI 

untuk proses pengolahan data pada koperasi lain, dan kondisi tata kelola TI yang 

diharapkan sebagai acuan perbaikan dan strategi perbaikan bagi manajemen untuk 

mencapai kondisi yang diharapkan tersebut. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

 Hasil dan pembahasan merupakan bagian yang menampilkan hasil pemetaan 

sub domain COBIT 4.1, pemetaan responden berdasarkan RACI Chart, dan 

perhitungan analisis Maturity Level pada sub domain yang digunakan berdasarkan 

hasil pemetaan COBIT 4.1. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan bukti-bukti dengan melakukan wawancara dan observasi kepada 

responden. 

Pemetaan Sub Domain COBIT 4.1 

 Tahap awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi tujuan bisnis dan sasaran 

KSP “Kopdit Mekar Sai” Bandarlampung yang berlaku pada COBIT 4.1 sesuai 

dengan visi, misi, tujuan, dan strategi koperasi. Adapun tujuan dan sasaran KSP 

“Kopdit Mekar Sai” Bandarlampung adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2 Business Goal (Tujuan dan Sasaran) KSP “Kopdit Mekar Sai” Bandarlampung 

Tujuan Sasaran Kebijakan 

Meningkatkan 

kesejahteraan dan 

kualitas hidup Anggota 

 Menanamkan sifat gemar 

menabung 

Meningkatkan kualitas 

dan kesejahteraan 



pegawai serta 

mengembangkan budaya 

origanisasi berkinerja 

tinggi 

 Menyediakan pendidikan 

dan pelatihan 

Mengubah pola hidup 

boros untuk hidup hemat 

dan mulai menabung 

 Memberikan pelayanan 

keuangan 

Menggunakan 

SiCundo.netyang berbasis 

web (web based) 

 Menjadi sarana pencipta 

aset 

Memberikan pelayanan 

dalam bentuk simpan dan 

pinjam 

  

 Berikut ini merupakan tabel hasil dari pemetaan tujuan dan sasaran bisnis KSP 

“Kopdit Mekar Sai” Bandarlampung yang sesuai dengan business goals yang 

berlaku di COBIT: 

 

Tabel 3 Hasil Pemetaan Business Goals  KSP “Kopdit Mekar Sai” Bandarlampung dan 

Business Goals COBIT 

No Tujuan dan Sasaran 
COBIT Common 

Business Goal 

Business Goals 

Perspective 

COBIT 

1 Mensejahterakan dan 

meningkatkan kualitas 

hidup Anggota 

1 – Provide a good 

return on investment of 

IT enabled business 

risk 

Financial 

Perspective 

  17 – Acquire and 

maintain skilled and 

motivated people 

Learning and 

Growth Perspective 

2 Menyediakan pendidikan 

dan pelatihan 

4 – Improve customer 

orientation and service 

Customer 

Perspective  

3 Memberikan pelayanan 

keuangan 

9 – Obtain reliable and 

useful information for 

strategic decision 

making 

Customer 

Perspective 

4 Menjadi sarana pencipta 

aset 

17 – Acquire and 

maintain skilled and 

motivated people 

Learning and 

Growth Perspective 

 

 Dari hasil pemetaan diatas, dapat diketahui bahwa business goals koperarsi 

telah mencakup keempat perspektif yang ada dalam COBIT. Penjelasannya adalah 

sebagai berikut:  

a. Sasaran koperasi yang pertama, yaitu mensejahterakan dan meningkatkan 

kualitas hidup Anggota. Hal ini berkaitan dengan business goals COBIT 



pertama pada Financial Perspective, yaitu menyediakan timbal balik yang baik 

pada investasi yang memungkinkan timbulnya resiko bisnis, dan berkaitan 

dengan business goals yang ketujuhbelas pada Learning and Growth 

Perspective, yaitu mendapatkan dan mempertahankan orang yang ahli dan 

bermotivasi. 

b. Sasaran koperasi yang kedua, yaitu menyediakan pendidikan dan pelatihan. Hal 

ini berkaitan dengan business goal COBIT yang keempat pada Customer 

Perspective, yaitu menyesuaikan pelayanan dan jasa. 

c. Sasaran koperasi yang ketiga, yaitu memberikan pelayanan dan keuangan. Hal 

ini berkaitan dengan business goal COBIT yang kesembilan pada Customer 

Perspective, yaitu mendapatkan informasi terpercaya dan berguna untuk 

strategi dalam mengambil keputusan. 

d. Sasaran koperasi yang keempat, yaitu menjadi sarana pencipta aset. Hal ini 

berkaitan dengan business goals COBIT yang ketujuhbelas pada Learning and 

Growth Perspective, yaitu mendapatkan dan mempertahankan orang yang ahli 

dan bermotivasi. 

Tahapan selanjutnya yang dilakukan setelah mengidentifikasi business goals 

adalah mengidentifikasi IT Goals, dimana COBIT telah memetakan business 

goals  denganIT Goals yang ada, sehingga dari pemetaan tersebut dapat dilihat IT 

Goals yang menunjang  business goals koperasi. Hal tersebut dapat kita lihat pada 

Tabel 4: 

Tabel 4 Linking Business Goals to IT Goals 

Business Goals IT Goals 

Financial 

Perspective 

1 – Provide a good return on investment of IT 

enabled business risk 

24  

Customer 

Perspective 

4 – Improve customer orientation and service 3 23 

Learning and 

Growth 

Perspective 

17 – Acquire and maintain skilled and 

motivated people 

9  

 

 Adapun penjelasan dari IT Goals yang teridentifikasi adalah: 

Tabel 5 COBIT IT Goals  yang teridentifikasi di KSP “Kopdit Mekar Sai” 

Bandarlampung 

3 Ensure satisfaction of end users with service orderings and service levels 

9 Acquire and maintain IT skills that respond to the IT strategy 

23 Make sure that IT services are available and required 

24 Improve IT’s cost efficiency and its contribution to business profitability 



 Tahap berikutnya adalah menetapkan IT Process yang sesuai dengan IT 

Goals sesuai dengan studi kasus. Adapun IT Process seperti dibawah ini: 

Tabel 6 Linking IT Goals to IT Process di KSP “Kopdit Mekar Sai” Bandarlampung 

3 

Ensure satisfaction 

of end users with 

service orderings 

and service levels 

PO8 AI1 DS1 DS2 DS7 DS8 DS10 DS13 

9 

Acquire and 

maintain IT skills 

that respond to the 

IT strategy 

PO7 AI5       

23 

Make sure that IT 

services are 

available and 

required 

DS3 DS4 DS8 DS13     

24 

Improve IT’s cost 

efficiency and its 

contribution to 

business 

profitability 

PO5 DS6       

 

Pemetaan Responden berdasarkan RACI Chart 
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan bukti-bukti 

dengan melakukan wawancara dengan responden yang merupakan penentu 

kebijakan dan yang melakukan pengambilan keputusan serta semua pihak yang 

berhubungan langsung dengan IT atau orang yang menjalankan sistem di kantor 

KSP “Kopdit Mekar Sai” Bandarlampung, mengenai pengembangan dan 

pengelolaan TI. Responden berdasarkan RACI Chart seperti pada Tabel 7: 

 
Tabel 7 Responden berdasarkan RACI Chart 

RACI Fungsi Responden 

Responsible Memastikan aktivitas tertentu 

berhasil dilaksanakan 

Manajer 

Accountable Berkewenangan untuk menyetujui 

atau menerima pelaksanaan 

aktivitas 

Operator 

Consulted Pemberi pendapat atau yang 

pendapatnya dibutuhkan dalam 

sebuah aktivitas 

Kepala Bagian 

SDM 

Informed Menjaga kemajuan informasi atas 

aktivitas yang dilakukan 

Staff TI 

 

4 responden yang dipilih berdasarkan pada tanggung jawab dari keempat 

responden yang menangani dan memahami serta bertanggungjawab dalam 

manajemen TI di KSP "Kopdit Mekar Sai" Bandarlampung antara lain Bapak A. 



Kiman selaku manajer yang memastikan bahwa aktivitas tertentu berhasil 

dilaksanakan. Ibu S. Endah selaku Operator yang berkewenangan untuk 

menyetujui atau menerima pelaksanaan aktivitas. Sdr. Rhina R. selaku Kepala 

Bagian SDM yang memberikan pendapat atau yang pendapatnya dibutuhkan 

dalam sebuah aktivitas. Bapak Benediktus Y. selaku Staff TI yang menjaga 

kemajuan informasi atas aktivitas yang dilakukan. 

Hasil Analisis Menggunakan Framework COBIT 4.1  

Hasil merupakan bagian yang menampilkan analisis Maturity Level pada 

setiap sub domain COBIT 4.1 yang digunakan berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi. Analisis Maturity Level pada setiap sub domain dari framewok COBIT 

yaitu:  

Maturity Level yang dicapai oleh PO5 (Mengelola Investasi TI) yaitu 

Repeatable but Intuitive. Hal ini menunjukan bahwa KSP “Kopdit Mekar Sai” 

Bandarlampung sudah memiliki manajemen keuangan dalam mengatur anggaran 

khusus TI dan juga biaya lainnya. 

Maturity Level yang dicapai oleh PO7 (Mengatur Sumber Daya TI) yaitu 

Repeatable but Intuitive. Hal ini menunjukan bahwa KSP “Kopdit Mekar Sai” 

Bandarlampung sangat memperhatikan sumber daya TI. Dapat dilihat dari adanya 

rutinitas pemberian motivasi kepada seluruh karyawan setiap hari Senin dan 

evaluasi kinerja setiap hari Sabtu. 

Maturity Level yang dicapai oleh PO8 (Mengelola Kualitas) yaitu Repeatable 

but Intuitive. Hal ini menunjukan bahwa KSP “Kopdit Mekar Sai” 

Bandarlampung sudah sangat mempertimbangkan standar kualitas dalam 

pembuatan dan pengembangan sistem yang digunakan dalam pemenuhan 

kebutuhan bisnis. 

Maturity Level yang dicapai oleh AI1 (Mengidentifikasi Solusi Otomatis) 

yaitu Initial / Ad Hoc. Hal ini menunjukan bahwa pada dasarnya proses tersebut 

telah dilakukan sesuai dengan standar formal tertulis namun belum dilakukan 

pengukuran hasil. 

Maturity Level yang dicapai oleh AI5 (Memenuhi Sumber Daya TI) yaitu 

Repeatable but Intuitive. Hal ini menunjukan bahwa KSP “Kopdit Mekar Sai” 

Bandarlampung sudah menyadari akan perlunya ketersediaan layanan TI sehingga 

dapat meminimalisir hambatan penggunaan sistem.  

Maturity Level yang dicapai oleh DS1 (Penetapan dan Pengelolaan Tingkat 

Pelayanan) yaitu Repeatable but Intuitive. Hal ini menunjukan bahwa KSP 

“Kopdit Mekar Sai” Bandarlampung sudah memiliki pelayanan dalam bidang TI 

yang selaras dengan kebutuhan bisnis. Dan pihak KSP “Kopdit Mekar Sai” 

Bandarlampung terus melakukan pengembangan dalam mengelola layanan TI. 

Pelayanan yang diberikan kepada anggota memiliki bukti-bukti transaksi yang 

terdokumentasi dalam bentuk back-up data di SiCundo.net. 

Maturity Level yang dicapai oleh DS2 (Mengelola Pelayanan dengan Pihak 

Ketiga) yaitu Repeatable but Intuitive. Hal ini berarti bahwa pelayanan KSP 

“Kopdit Mekar Sai” Bandarlampung dengan pihak ketiga sangat baik. Koperasi 

menjalin kerjasama dengan pihak pengembang SiCundo.net dengan cara sharing 

dan evaluasi tentang perubahan dan perkembangan SiCundo.net melalui kontak 

fisik secara langsung maupun melalui media komunikasi tertentu. 



Maturity Level yang dicapai oleh DS3 (Mengelola Kinerja dan Kapasitas)yaitu 

Repeatable but Intuitive. Hal ini berarti bahwa kinerja dan kapasitas sudah 

dikelola dengan baik. Sebelum sistem diimplementasikan, KSP “Kopdit Mekar 

Sai” Bandarlampung telah melakukan pelatihan selama 3 minggu kepada seluruh 

karyawan dan karyawati serta pelatihan khusus kepada operator (staff bagian 

kasir). Selain itu juga sudah disediakan dan dipastikan sumber daya TI yang akan 

digunakan seperti keamanan sistem dan perangkat keras.  

Maturity Level yang dicapai oleh DS4 (Memastikan Kelangsungan Pelayanan) 

yaitu Repeatable but Intuitive. Hal ini berarti bahwa kelangsungan pelayanan yang 

diberikan KSP “Kopdit Mekar Sai” Bandarlampung sudah baik. Terbukti dengan 

adanya pelatihan kepada user tentang penggunaan sistem, memastikan aplikasi 

yang digunakan sudah melalui tahap pengujian dari INKOPDIT (Induk Koperasi 

Kredit). Kemungkinan terjadinya kekurangan ada pada kelalaian user namun hal 

ini sudah dicegah karena telah dilakukan pelatihan sebelum sistem 

diimplementasikan. 

Maturity Level yang dicapai DS6 (Mengidentifikasi dan Mengalokasikan 

Biaya) yaitu Initial / Ad Hoc. Hal ini berarti bahwa pengelolaan biaya pada TI 

KSP “Kopdit Mekar Sai” Bandarlampung dapat dipertanggungajawabkan dengan 

baik. Perawatan dan pemeliharaan peralatan TI telah disusun sesuai dengan 

anggaran kebutuhan serta adanya komunikasi untuk pembelian produk oleh 

bagian TI dan user yang terlibat dalam aktivitas TI. Laporan keuangan ditangani 

oleh Kabag Keuangan. Penggunaan anggaran diawasi oleh Pengurus sehingga 

pengeluaran tidak melebihi batas anggaran yang telah ditetapkan. 

Maturity Level yang dicapai DS7 (Mendidik dan Melatih Pengguna) yaitu 

Repeatable but Intuitive. Hal ini berarti bahwa KSP “Kopdit Mekar  Sai” 

Bandarlampung selalu memberikan pelatihan telebih dahulu kepada user sebelum 

menggunakan sistem. Pelatihan disediakan oleh INKOPDIT dan pelatihan 

diberikan kepada pihak yang berkompenten di bidangnya. Pelatihan dilakukan 

sesuai dengan kebutuhan, misalnya jika terjadi perubahan pada sistem. 

Maturity Level yang dicapai DS8 (Mengelola Service Desk dan Insiden) yaitu 

Repeatable but Intuitive. Hal ini berarti bahwa Service Desk dan Insiden sudah 

dikelola dengan cukup baik. KSP “Kopdit Mekar Sai” Bandarlampung menjalin 

kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanganan IT Service Desk dan Insiden 

yang kemungkinan terjadi. 

Maturity Level yang dicapai DS10 (Mengelola Masalah) yaitu Repeatable but 

Intuitive. Hal ini berarti bahwa KSP “Kopdit Mekar Sai” Bandarlampung sudah 

menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk kebutuhan 

dan kemanan bagi penerimaan, proses, penyimpanan, serta ouput data sesuai 

bisnis. Manajemen data yang efektif membantu menjamin kualitas, ketepatan 

waktu, dan ketersediaan data bisnis. 

Maturity Level yang dicapai DS13 (Mengelola Operasi) yaitu Repeatable but 

Intuitive. Hal ini berarti bahwa KSP “Kopdit Mekar Sai” Bandarlampung telah 

memastikan bahwa user dapat mengoperasikan aplikasi SiCundo.net, terbukti 

dengan adanya pelatihan kepada user memahami pengoperasian sistem.  

Koperasi terus memastikan bahwa infrastruktur TI yaitu dari segi sumber daya 

manusia (SDM) yang menggunakan sistem, software, dan hardware selalu 



memadai dalam mendukung tujuan bisnis koperasi. Dari segi TI koperasi terus 

memastikan bahwa user yang menggunakan sistem memahami dan dapat 

menggunakan sistem dengan baik. Sedangkan untuk software dan hardware yang 

digunakan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pihak TI memelihara dan mengecek 

log dilakukan secara teratur dan terjadwal. Juga dalam mendeteksi pengguna 

sistem yang tidak terotorisasi. 

Gap Analisis dan Rekomendasi Perbaikan 

Secara keseluruhan Sistem Informasi KSP “Kopdit Mekar Sai” 

Bandarlampung berada pada level Repeatable but Intuitive. Artinya secara umum 

koperasi sudah mengembangkan proses-proses yang ada. Koperasi harus tetap 

mempertahankan serta mengembangkan dan memperbaiki kekurangan yang ada 

sehingga dapat mencapai target level 3 yaitu Defined. 

Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa nilai domain AI1, AI5 dan DS6 memiliki 

nilai terendah sehingga diberikan rekomendasi untuk dijadikan prioritas 

perbaikan. Proses indentifikasi solusi-solusi otomatis (AI1) belum adanya 

pengukuran hasil, ini bisa disebabkan karena kompleksitas permasalahan yang 

terjadi terkait dengan imigrasi data yang dilakukan seiiring dengan aktivitas yang 

terus berjalan, sehingga perlu identifikasi masalah secara detail sehingga bisa 

dicari solusi otomatis yang paling tepat, selanjutnya bisa diimplementasikan 

dalam sistem. 

Rekomendasi untuk sub Domain Mengidentifikasi dan Mengalokasi Biaya 

(DS6) yaitu KSP “Kopdit Mekar Sai” Bandarlampung perlu membedakan biaya 

akan akan dikeluarkan khusus untuk biaya TI sehingga bisa mempengaruhi dalam 

pengambilan keputusan.  

 

 
Gambar 4 Spider Chart Maturity Level 

 

 

5. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengelolaan TI dengan menggunakan 

kerangka kerja COBIT, dapat disimpulkan: pengelolaan TI pada KSP “Kopdit 

Mekar Sai” Bandarlampung mencapai kematangan pada tingkat Repeatable but 

Intuitive. Artinya, Kopdit Mekar Sai telah menyadari kebutuhan akan pentingnya 

pengelolaan terhadap tata kelola TI dan juga sudah adanya pemahaman akan 

pengelolaan TI oleh penggunanya. Meskipun telah ada solusi teknologi tetapi 
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belum ada standarisasi, dan pengawasan formal sehingga masih sering terjadi 

kesalahan. Perlu adanya keterlibatan yang lebih mendalam atas pengembangan 

dan penggunaan TI, sehingga di masa mendatang peran dari TI lebih signifikan 

terhadap pencapaian tujuan dari koperasi. 
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