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1. Pendahuluan  

Perkembangan teknologi saat ini sangat berpengaruh terhadap berbagai 

bidang di perusahaan. Kehadiran teknologi banyak membantu perusahaan di 

dalam mempermudah pekerjaannya, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa 

teknologi sudah menjadi bagian penting suatu perusahaan. Peran teknologi yang 

terpenting yaitu sebagai wadah untuk menampung informasi-informasi di seluruh 

dunia, yang sering disebut sebagai teknologi informasi. Banyak perusahaan yang 

berlomba-lomba untuk dapat menggunakan teknologi informasi sebagai sarana 

untuk memperoleh keuntungan perusahaan.  

Seiring berjalannya waktu, penggunaan teknologi informasi yang tidak 

terkontrol menyebabkan dampak negatif bagi banyak perusahaan. Oleh sebab itu, 

perusahaan mulai menggunakan sistem informasi untuk mengontrol dan mengolah 

informasi yang ada sehingga dapat mempermudah pekerjaan dan memberikan 

hasil yang positif bagi perusahaan. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Salatiga adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan air minum 

kepada masyarakat yang berada di daerah Kodya Salatiga.  

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Salatiga telah memanfaatkan 

teknologi berupa sistem informasi untuk memberikan fasilitas kepada pengguna di 

dalam proses pembayaran air dan membaca meter air pelanggan. Sistem informasi 

baca meter air di PDAM Salatiga didukung dengan aplikasi Admin Billing yang 

digunakan untuk mengolah data dari hasil pembacaan meteran air pelanggan. 

Aplikasi Admin Billing dibeli PDAM Salatiga dari CV. Duta Solusi Informatika 

dan dilakukan kontrak kerjasama selama satu tahun.  

Pada bulan April tahun 2014, telah dilakukan uji coba aplikasi baru, berupa 

aplikasi yang digunakan untuk membaca meteran air melalui smartphone. 

Penggunaan smartphone untuk membaca meteran air ini masih belum dapat 

digunakan sepenuhnya oleh PDAM karena masalah sinyal yang tidak memadai 

ketika digunakan untuk mengirim data dari lapangan ke database server, sehingga 

masih dilakukan uji coba secara terus menerus untuk menyempurnakannya. 

Sebuah sistem informasi sebaiknya memiliki arahan (guidelines) untuk 

meminimalkan penyalahgunaan sistem informasi dan memaksimalkan kinerjanya 

bagi perusahaan. COBIT (Control Objectives for Information and related 

Technology) memberikan arahan yang berorientasi pada bisnis untuk membantu 

auditor, manajemen, pengguna (user) di dalam menjembatani aspek bisnis, 

kebutuhan control dan aspek teknis TI [1]. 

Berdasarkan pada wawancara awal, sistem informasi baca meter air masih 

memiliki kekurangan sehingga masih terdapat beberapa masalah yang harus 

ditangani dan diperbaiki. Masalah yang sering dihadapi yaitu masih kurangnya 

pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, pemantauan dan pemeliharaan 

aplikasi yang belum maksimal, dan pengolahan data baca meter air yang belum 

efektif. Analisa pada kinerja sistem informasi baca meter air di PDAM Salatiga 

dilakukan untuk mengetahui cara kerja, kelebihan dan kekurangan dari sistem 

tersebut. Analisa kinerja sistem informasi baca meter air di PDAM Salatiga 

dilakukan berdasarkan standar COBIT 4.1. Standar COBIT (Control Objectives 

for Information and related Technology) dipilih karena kerangka kerja yang ada 

pada COBIT memberikan gambaran paling detail mengenai strategi dan control 
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dalam pengaturan proses teknologi dan sistem informasi yang mendukung 

keselarasan tujuan pada perusahaan.  

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana kinerja sistem 

informasi baca meter air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Salatiga. 

Apabila ditemukan kekurangan maka akan dicari sebuah solusi yang kemudian 

direkomendasikan ke perusahaan sebagai masukan yang dapat meningkatkan 

kinerja sistem informasi. Selain itu, diharapkan juga temuan-temuan dari hasil 

analisa dapat digunakan untuk memaksimalkan penggunaan sistem informasi di 

dalam mencapai tujuan perusahaan. 

 

2. Kajian Pustaka 

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik skripsi yaitu “Analisa 

Tata Kelola TI di Kabupaten Semarang Menggunakan COBIT 4.1 Domain Plan 

and Organise Studi Kasus Bagian PDE Kabupaten Semarang” yang ditulis oleh 

Hardika Kristia Williasta. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk 

mengetahui tingkat kematangan atau kesiapan pemerintah Kabupaten Semarang 

dalam pengelolaan teknologi informasi dan analisis terhadap kesesuaian antara 

perencanaan dan pelaksanaan tata kelola TI di pemeritah Kabupaten Semarang. 

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap tata kelola TI Kabupaten Semarang 

menggunakan domain Plan and Organise sudah mencapai level defined dengan 

nilai maturitas rata-rata sebesar 3,14 yang berarti seluruh proses telah 

didokumentasikan, dikomunikasikan dan dilaksanakan berdasarkan metode 

pengembangan sistem komputerisasi yang baik, hanya saja sub domain PO 1, PO 

2 dan PO 7 adalah sub domain yang memiliki performa terburuk sehingga 

membutuhkan perbaikan [2].     

Perbedaan penelitian dari Hardika Kristia Williasta dengan penelitian ini 

adalah penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif 

dan melakukan penghitungan CMM (Capability Maturity Model). Pengertian dari 

CMM (Capability Maturity Model) yaitu penyederhanaan yang representatif yang 

digunakan untuk mengukur tingkat kematangan sebuah software dalam 

menyajikan, membuat atau mengembangkan suatu perangkat lunak sebagaimana 

telah dijanjikan secara tertulis dalam perjanjian kerjasama [6]. Sedangkan 

penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan melakukan 

pengukuran Maturity Level dan tidak melakukan penghitungan CMM.  Perbedaan  

CMM dengan Maturity Level adalah CMM menggunakan penghitungan dari 

kuesioner yang memiliki skala tingkat kematangan tertentu sedangkan 

pengukuran Maturity Level dilakukan berdasarkan wawancara dan observasi yang 

kemudian dinilai berdasarkan bukti-bukti yang ada. 

Selain itu, terdapat penelitian terdahulu yang berjudul “Pengukuran Kinerja 

Sistem Informasi Akademik dengan Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 4.1 

pada Domain Plan and Organise di Universitas Singaperbangsa Karawang”. 

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui gambaran kinerja sistem 

informasi akademik Universitas Singaperbangsa Karawang yang kemudian akan 

dianalisa dan dinilai kesesuaian antara standar kebijakan di bidang akademik yang 

ada di Universitas Singaperbangsa Karawang dengan implementasi yang sudah 

dilakukan, setelah itu akan dihasilkan sebuah rekomendasi yang dijadikan acuan 
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dalam pembuatan sistem informasi yang baru. Hasil dari penelitian tersebut yaitu 

tingkat kematangan (maturity level) yang ada pada setiap proses TI yang terdapat 

dalam domain Plan and Organise rata-rata pada level 2,446 dan masih berada 

pada level 2 (repeatable but intuitive), yang berarti bahwa proses tata kelola TI di 

UNSIKA telah memiliki pola yang berulangkali dilakukan dalam manajemen 

aktivitas terkait dengan tata kelola teknologi informasi, namun keberadaannya 

belum terdefinisi secara baik dan formal sehingga masih belum konsisten [3]. 

Perbedaan penelitian Ade Andri Hendriadi, M. Jajuli, dan Kun Siwi T 

dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian tersebut menggunakan 

kuesioner, observasi dan wawancara sebagai pengumpulan data yang kemudian 

dilakukan penghitungan CMM (Capability Maturity Model), sedangkan penelitian 

ini mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan observasi dan tidak 

melakukan penghitungan CMM (Capability Maturity Model). 

Kedua penelitian terdahulu yang telah dijelaskan memberikan refrensi 

mengenai bagaimana melakukan analisa kinerja sistem informasi menggunakan 

COBIT 4.1 dan membantu di dalam memahami keempat domain COBIT beserta 

sub-sub domainnya.  

 

Sistem Informasi 

Menurut George H. Bodnar, sistem informasi mengandung konotasi sistem 

berbasis komputer. Informasi dan penyajiannya sebetulnya bukan merupakan hal 

yang baru, tetapi sistem penyajian informasi menjadi makin penting, banyak 

dikenal dan dibebani dengan banyak harapan setelah adanya dukungan komputer. 

Menurut pendapat Leitel dan Davis dalam bukunya Accounting Information 

System, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan-kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 

operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan [1]. 

 

COBIT 

Menurut Drs. Sanyoto Gondodiyoto dalam bukunya Audit Sistem 

Informasi+Pendekatan COBIT (2010, p.279), COBIT merupakan IT governance 

best practices yang membantu auditor, manajemen, pengguna (user) untuk 

menjembatani aspek bisnis, kebutuhan control dan aspek teknis TI. COBIT 

memberikan arahan (guidelines) yang berorientasi pada bisnis, dan karena itu 

business process owner dan manajer, termasuk juga auditor dan user, diharapkan 

dapat memanfaatkan guidelines ini dengan baik [1]. 

 

Maturity Models 

Maturity models adalah suatu cara untuk mengukur bagaimana suatu proses 

manajemen TI pada perusahaan telah dilakukan. Secara umum, maturity models 

berguna untuk memampukan perusahaan melakukan monitoring dan identifikasi 

pembaharuan yang telah dilakukan. Keuntungan dari pendekatan maturity models 

ini adalah kemudahan bagi manajemen untuk menempatkan dirinya pada skala 

tertentu sehingga dapat dijadikan suatu acuan untuk meningkatkan performa 

perusahaan. 
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Gambar 1 Maturity Model 

 

Maturity Models memiliki 6 level pengukuran yaitu : 

- Level 0 (Non-existent) : perusahaan tidak mengetahui sama sekali proses 

teknologi informasi di perusahaannya.  

- Level 1 (Initial / Ad Hoc) : perusahaan sudah mulai menyadari teknologi 

informasi akan tetapi belum ada proses standarisasi dan struktur yang jelas 

di dalam penggunaannya.   

- Level 2 (Repeatable but Intuitive) : perusahaan telah mengembangkan 

proses-proses TI akan tetapi hanya individu tertentu yang paham mengenai 

TI yang dapat menggunakannya.  

- Level 3 (Defined Process) : perusahaan sudah memiliki standarisasi 

prosedur dan struktur TI yang jelas, akan tetapi perusahaan belum 

menerapkan atau mengikuti prosedur tersebut. 

- Level 4 (Managed and Measurable) : perusahaan sudah mampu 

memonitor manajemen TI dengan menggunakan prosedur yang ada dan 

melakukan peningkatan secara terus menerus untuk memberikan hasil 

positif bagi perusahaan.  

- Level 5 (Optimised) : perusahaan sudah mencapai level tertinggi dalam 

penggunaan teknologi informasi dengan meningkatkan kualitas dan 

efektivitas dari sumber daya TI yang ada, sehingga perusahaan mudah 

beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya [4]. 

 

3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian secara 

kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan sasaran atau 

objek penelitian yang dibatasi agar data-data yang ingin digali dapat diambil 

sebanyak mungkin. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak 

menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Pada umumnya 

metode kualitatif berorientasi dalam eksplorasi dengan mengungkapkan logika 

induktif. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan 

berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir 

tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan 

pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi. Dalam penelitian 

kualitatif, informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap obyektif dan tidak 

dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri [5]. 
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Gambar 2 Tahapan Penelitian 

 

Langkah-langkah metode kualitatif yang dilakukan yaitu : 

1. Studi Literatur COBIT 4.1 

Melakukan studi literatur COBIT 4.1 untuk mengetahui terlebih dahulu 

seperti apa COBIT 4.1 dan bagaimana COBIT dapat menjadi bagian dari 

suatu sistem informasi.   

2. Studi Awal/Kelayakan 

Studi awal/kelayakan ini bertujuan untuk melihat apakah suatu perusahaan 

layak untuk diteliti dan dilakukan analisa.  

3. Pemetaan COBIT 

Pemetaan dilakukan berdasarkan Business Goal yang ada pada perusahaan 

yang kemudian dipetakan ke dalam IT Goals dan IT Processes.  

4. Pengumpulan data 

Tahap ini dilakukan sebelum melakukan analisa pada sistem informasi 

agar hasil analisa lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah : 

- Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada teknisi dan 

pegawai yang menggunakan atau mengoperasikan secara langsung 

sistem informasi baca meter air. Hasil wawancara digunakan untuk 

melengkapi laporan penelitian. 

- Observasi 

Peneliti melakukan observasi secara langsung di perusahaan dengan 

mengamati proses dan cara kerja dari sistem yang digunakan oleh 

pegawai yang ada di perusahaan. 

Studi Literatur COBIT 4.1 

Pemetaan COBIT 

Kesimpulan 

Analisa Data 

Rekomendasi 

Studi Awal/Kelayakan 

Pengumpulan Data 

Wawancara Observasi 
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5. Analisa Data  

Tahap analisa data dilakukan setelah pengumpulan data dan pemetaan 

COBIT. Analisa tersebut dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi yang kemudian dihubungkan dengan hasil pemetaan COBIT. 

Analisa data tersebut juga menjabarkan mengenai tingkat kematangan 

perusahaan saat ini yang kemudian dibandingkan dengan tingkat 

kematangan yang diharapkan perusahaan.     

6. Rekomendasi 

Rekomendasi diberikan berdasarkan pada hasil analisa data yang telah 

disusun. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi refrensi atau masukan 

yang berguna di dalam meningkatkan kinerja sistem informasi di 

perusahaan. 

7. Kesimpulan  

Menarik kesimpulan dari hasil analisa data dan rekomendasi untuk 

perusahaan yang bersangkutan. 

 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini didapatkan dari hasil 

wawancara dan observasi, yang kemudian dilakukan analisa berdasarkan COBIT 

4.1. Berikut ini adalah tujuan bisnis pada Sub Bagian Baca Meter dan Rekening di 

PDAM yang teridentifikasi: 

- Menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan bertanggungjawab. 

- Memudahkan dan mempercepat proses pengolahan data dari hasil 

pembacaan meteran air dan meminimalkan terjadinya kesalahan 

pengolahan data.    

Tujuan bisnis yang telah diketahui kemudian dilakukan pemetaan ke COBIT 

dengan menggunakan COBIT Common Business Goal dan COBIT Common IT 

Goals. 

 

Identifikasi COBIT Common Business Goals 

Pemetaan tujuan bisnis ke dalam COBIT Common Business Goals dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 
Gambar 3 Pemetaan Tujuan Bisnis ke dalam COBIT Common Business Goals 
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Hasil pemetaan tujuan bisnis menggunakan COBIT Common Business Goal 

yang sesuai dengan ruang lingkup masalah adalah seperti yang terangkum dalam 

tabel di bawah ini. 

 
Tabel 1 COBIT Common Business Goals yang teridentifikasi 

No. Tujuan Bisnis Proyek COBIT Common 

Business Goals 

BSC 

Perspectives 

1 Menyediakan tenaga kerja yang 

kompeten dan bertanggungjawab. 

17 – Acquire and 

maintain skilled and 

motivated people 

Learning and 

Growth 

Perspective 

2 Memudahkan dan mempercepat 

proses pengolahan data dari hasil 

pembacaan meter air dan 

meminimalkan terjadinya 

kesalahan pengolahan data. 

15 – Improve and 

maintain operational 

and staff productivity 

Internal 

Perspective 

 

Berdasarkan hasil pemetaan di atas terdapat dua Common Business Goals 

yang teridentifikasi yaitu: 

- Improve and maintain operational and staff productivity. 

- Acquire and maintain skilled and motivated people. 

Setiap Common Business Goals telah dipetakan oleh COBIT dengan 4 

perspektif BSC (Balanced Scorecard). Perspektif BSC yang tercakup dari hasil 

pemetaan ada dua yaitu: 

- Internal Perspective yang menunjukkan bahwa tujuan bisnis pada sistem 

informasi baca meter air di PDAM diarahkan untuk meningkatkan proses 

operasional dan produktivitas pada pegawai. 

- Learning and Growth Perspective yang menunjukkan bahwa PDAM perlu 

memiliki dan memelihara para pegawai yang terampil dan termotivasi 

untuk mencapai tujuan bisnis sistem informasi baca meter air di PDAM. 

   

Identifikasi COBIT Common IT Goals 

COBIT telah memberikan pemetaan setiap Business Goals dengan IT Goals 

yang mendukung. Melalui pemetaan ini akan diketahui IT Goals apa saja yang 

memberikan kontribusi untuk mendukung Business Goals yang ada.  

 

 
Gambar 4 Pemetaan COBIT Common Business Goals dengan COBIT Common IT Goals 
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Gambar 4 di atas memperlihatkan IT Goals apa saja yang terkait dalam 

pencapaian Business Goals pada perusahaan. Sebuah Business Goals mungkin 

terdapat lebih dari satu IT Goals yang juga teridentifikasi pada Business Goals 

lain, oleh karena itu IT Goals yang sama hanya akan diidentifikasi satu kali. 

Common IT Goals yang teridentifikasi adalah: 

 
Tabel 2 COBIT Common IT Goals yang teridentifikasi 

Kode Keterangan 

7 Acquire and maintain integrated and standardized application systems. 

8 Acquire and maintain an integrated and standardized IT infrastructure.  

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

11 Ensure seamless integration of applications into business processes. 

13 Ensure proper use and performance of the applications and technology 

solutions.  

 

Identifikasi IT Processes 

Tahap selanjutnya adalah menentukan IT Processes berdasarkan hasil dari 

pemetaan pada Common IT Goals. Teridentifikasinya IT Processes secara 

langsung pada IT Goals dapat memudahkan manajemen untuk melakukan 

pengendalian pada proses TI yang berjalan agar sesuai dengan tujuan TI.   

 

 
Gambar 5 Pemetaan IT Goals dengan IT Processes 

 

Pada sebuah IT Goals dapat memiliki satu atau lebih IT Processes yang juga 

teridentifikasi pada IT Goals yang lain, oleh karena itu IT Processes yang sama 

hanya akan diidentifikasikan satu kali. IT Processes yang teridentifikasi yaitu: 

 
Tabel 3 COBIT IT Processes yang teridentifikasi 

Domain IT Process 

Plan and Organise PO2, PO3, PO6, PO7 

Acquire and Implement AI2, AI3, AI4, AI5, AI7 

Deliver and Support DS7, DS8 
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Tabel berikut ini merupakan deskripsi dari IT Processes yang telah 

teridentifikasi: 

 
Tabel 4 Deskripsi IT Processes yang teridentifikasi 

Domain Deskripsi 

Plan and Organise  

PO 2 Define the information architecture  

PO 3 Determine technological direction 

PO 6 Communicate management aims and direction 

PO 7 Manage IT human resources  

Acquire and Implement  

AI 2 Acquire and maintain application software 

AI 3 Acquire and maintain technology infrastructure 

AI 4 Enable operation and use  

AI 5 Procure IT resources 

AI 7 Install and accredit solution and changes 

Deliver and Support  

DS 7 Educate and train users 

DS 8 Manage services desk and incident 

 

RACI Chart 

RACI Chart pada COBIT 4.1 berfungsi untuk menunjukkan peran dan 

tanggung jawab suatu fungsi dalam organisasi terhadap suatu aktivitas tertentu 

dalam IT Control Objective. Peran dan tanggungjawab merupakan dua hal yang 

sangat berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan. Suatu keputusan dapat 

dibuat oleh pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan sebagai pembuat 

keputusan. RACI diterapkan pada setiap aktivitas di dalam IT Control Objective 

untuk mendukung kesuksesan IT Process pada keempat domain. Tujuan dari 

pemberian peran dan tanggungjawab ini adalah untuk memperjelas pemilik 

aktivitas, sekaligus sebagai sarana untuk menentukan peran dari fungsi-fungsi 

lainnya terhadap suatu aktivitas tertentu. Pembahasan setiap aktivitas pada IT 

Control Objective akan disampaikan dalam bentuk diagram yang menghubungkan 

antara aktivitas dengan fungsi-fungsi yang terdapat dalam organisasi. Diagram ini 

kemudian disebut sebagai RACI Chart [7].    

  
Tabel 5 Responden berdasarkan RACI Chart 

RACI Fungsi Responden 

Responsible Memastikan aktivitas 

berhasil dilaksanakan 

Kepala Sub Bag. Baca 

Meter dan Rekening 

Accountable Memiliki wewenang 

untuk menyetujui dan 

menerima pelaksanaan 

aktivitas 

Teknisi PDAM Salatiga 

Consulted Memberikan masukan 

yang dibutuhkan dalam 

sebuah aktivitas 

Kepala Bag. Umum dan 

Keuangan 
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Informed Menjaga kemajuan 

informasi dari aktivitas 

yang dilakukan 

Staff Sub Bag. Baca 

Meter dan Rekening 

 

 Responden yang dipilih didasarkan pada peran dan tanggungjawab dalam 

manajemen TI di PDAM Salatiga antara lain Bapak Arifin selaku Kepala Sub 

Bag. Baca Meter dan Rekening yang memiliki peran untuk memastikan aktivitas 

berhasil dilaksanakan, Sdr. Ferdian yang memiliki wewenang untuk menyetujui 

dan menerima pelaksanaan aktivitas, Bapak Legimin selaku Kepala Bag. Umum 

dan Keuangan yang memberikan masukan yang dibutuhkan dalam sebuah 

aktivitas, dan Bapak Godo Kuncahyo selaku Staff Sub Bag. Baca Meter dan 

Rekening yang bertanggungjawab untuk menjaga kemajuan informasi dari 

aktivitas yang dilakukan. 

 

Analisa Data 
IT Processes yang telah teridentifikasi kemudian dilakukan analisa 

berdasarkan tingkat kematangannya atau maturity level untuk mengetahui sejauh 

mana perusahaan telah memenuhi standar proses pengelolaan TI yang baik. 

Penentuan tingkat kematangan tersebut akan dilakukan pada setiap IT Process dan 

dilakukan pada semua level, mulai dari level 0 (non-existence) sampai level 5 

(optimized). 

Sistem informasi baca meter air merupakan sistem yang berfungsi untuk 

mengolah data dari hasil pembacaan meteran air pelanggan ke aplikasi Admin 

Billing yang dilakukan oleh petugas Baca Meter dan Rekening. Aplikasi Admin 

Billing merupakan aplikasi yang dibeli dari CV. Duta Solusi Informatika yang 

sudah dilakukan kontrak kerja dari tanggal 27 Mei 2013. Aplikasi ini berisi data-

data hasil pembacaan meteran air pelanggan yang kemudian diolah menjadi 

tagihan air pelanggan yang harus dibayarkan ke PDAM setiap bulannya. Pada 

bulan April 2014, dilakukan uji coba aplikasi baru untuk mempermudah petugas 

dalam membaca meteran air pelanggan, yaitu dengan menggunakan smartphone 

dan GPS (Global Positioning System). Cara kerja aplikasi baru ini yaitu, petugas 

melakukan capture photo meteran air pelanggan menggunakan smartphone, yang 

kemudian GPS akan melacak secara otomatis lokasi meteran air dan mengirimkan 

data lokasi dan foto meteran air tersebut ke database server PDAM, setelah itu 

data tersebut akan dimasukkan ke aplikasi Admin Billing untuk diolah menjadi 

tagihan pelanggan. Aplikasi baru ini belum dilakukan kontrak kerja karena masih 

dalam tahap uji coba.  

PO 2 Define the Information Architecture membahas mengenai arsitektur 

informasi pada perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan informasi-

informasi yang dapat dipercaya, aman dan sesuai dengan strategi bisnis yang ada 

di perusahaan. Informasi-informasi yang dihasilkan berguna dalam pengambilan 

keputusan pada manajemen dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan 

kinerja perusahaan. PDAM sudah menyadari perlu adanya arsitektur informasi 

dalam perusahaan, oleh karena itu PDAM menyetujui ketika CV. Duta Solusi 

Informatika menawarkan kerjasama dalam pembangunan aplikasi Admin Billing 

yang digunakan untuk membantu pegawai dalam mengolah data baca meter air. 
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Meskipun PDAM sudah memiliki aplikasi Admin Billing, perusahaan belum 

dapat mengkomunikasikan kebutuhan arsitektur informasinya dengan baik dan  

belum terdapat struktur TI yang jelas. Berdasarkan dari hasil analisa yang telah 

dijabarkan, PDAM berada pada level 1 Initial/Ad Hoc.   

PO 3 Determine Technological Direction membahas mengenai penentuan 

arah teknologi pada perusahaan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran 

bisnis. Pentingnya perencanaan teknologi sudah dikomunikasikan dengan baik 

oleh PDAM, dibuktikan dengan adanya perencanaan teknologi yang dibuat 

berkala selama 5 tahun sekali yang dinamakan Corporate Plan. Pada Corporate 

Plan PDAM Kota Salatiga Tahun 2012-2016, dituliskan bahwa PDAM 

melakukan penganggaran untuk pengadaan alat survey GPS (Global Positioning 

System) yang digunakan untuk mendukung uji coba aplikasi pada smartphone. 

Selain itu, terdapat pula rencana untuk melakukan Program Pengembangan SDM 

selama 5 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pegawai. Program 

Pengembangan SDM ini dilakukan dengan memilih beberapa pegawai untuk 

dilakukan pelatihan, sehingga tidak semua pegawai mendapatkan pelatihan. 

Berdasarkan dari hasil analisa yang telah dijabarkan, PDAM berada pada level 2 

Repeatable but intuitive.  

 

 
Gambar 6 Corporate Plan PDAM Kota Salatiga Tahun 2012-2016 

 

PO 6 Communicate Management Aims and Directions membahas mengenai 

pengembangan kerangka kerja pengendalian TI dan mendefinisikan serta 

mengkomunikasikan kebijakan yang dilakukan manajemen di dalam perusahaan. 

Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan TI di perusahaan dan 

memastikan adanya kesadaran dan pemahaman tentang bisnis, resiko TI, tujuan 

dan arah manajemen. PDAM sudah menyadari dan membutuhkan rencana 

pengendalian TI, akan tetapi belum memiliki kebijakan dan prosedur yang 

didokumentasi dan dikomunikasikan untuk mencegah resiko TI. Oleh karena itu, 

pengendalian teknologi informasi dilakukan secara spontan apabila ada masalah 

yang muncul. Berdasarkan dari hasil analisa yang telah dijabarkan, PDAM berada 

pada level 1 Initial/Ad Hoc.  

PO 7 Manage IT Human Resources membahas mengenai pengelolaan 

tenaga kerja yang kompeten. Tenaga kerja merupakan aset yang penting bagi 

perusahaan karena keberlangsungan bisnis bergantung kepada motivasi dan 

kompetensi dari masing-masing tenaga kerja. PDAM memiliki prosedur 

pengiriman pelatihan pegawai dan sudah melakukan pengiriman pelatihan bagi 

pegawai, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, keahlian 

dan sikap di dalam melaksanakan tugas secara professional. Pengiriman pelatihan 
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pegawai hanya dilakukan pada beberapa pegawai yang terpilih dan untuk pegawai 

baru tidak dilakukan pelatihan tetapi diberi arahan secara langsung dari pegawai 

lain. Berdasarkan dari hasil analisa yang telah dijabarkan, PDAM berada pada 

level 2 Repeatable but intuitive.  

AI 2 Acquire and maintain application software membahas mengenai 

pengadaan dan pemeliharaan aplikasi untuk menghasilkan suatu aplikasi yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Aplikasi Admin Billing dilakukan 

pemeliharaan aplikasi secara rutin setiap minggu oleh teknisi dari CV. Duta Solusi 

Informatika. Sedangkan untuk aplikasi baru pada smartphone masih mengalami 

masalah sinyal ketika mengirim data baca meter ke database server dan dilakukan 

pemeliharaan minimal dua kali sebulan. Berdasarkan dari hasil analisa yang telah 

dijabarkan, PDAM berada pada level 2 Repeatable but intuitive.   

AI 3 Acquire and maintain technology infrastructure membahas mengenai 

memperoleh dan memelihara infrastruktur TI pada perusahaan agar terintegrasi 

dan terstandarisasi sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. PDAM sudah 

menyadari pentingnya pemeliharaan infrastruktur TI, akan tetapi PDAM belum 

mempunyai kebijakan dan prosedur pemeliharaan infrastruktur TI sehingga jika 

muncul masalah perusahaan masih bergantung pada pihak luar. Berdasarkan dari 

hasil analisa yang telah dijabarkan, PDAM terdapat pada level 1 Initial/Ad Hoc.  

AI 4 Enable operation and use membahas mengenai pengoperasian dan 

penggunaan sistem pada perusahaan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan dan 

kebutuhan perusahaan. PDAM memiliki dua aplikasi yang digunakan untuk 

mendukung kinerja sistem informasi baca meter air, yaitu aplikasi Admin Billing 

dan aplikasi pada smartphone yang masih dilakukan uji coba mulai bulan April 

lalu. Pada aplikasi Admin Billing sudah terdapat prosedur pembacaan meteran air 

pelanggan yang pada prakteknya belum berjalan sesuai dengan prosedur yang ada 

karena terkadang masih sering terjadi kesalahan input data yang disebabkan 

pegawai kurang teliti dan ada beberapa pegawai yang belum dapat 

mengoperasikan dan menggunakan aplikasi Admin Billing dengan benar. 

Sedangkan untuk aplikasi baru pada smartphone belum terdapat prosedur dan 

masih mengalami kendala sinyal ketika mengirim data ke database server. 

Berdasarkan dari hasil analisa yang telah dijabarkan, PDAM terdapat pada level 2 

Repeatable but intuitive. 

AI 5 Procure IT resources membahas mengenai perlunya sumber daya TI 

seperti pegawai, perangkat keras, perangkat lunak dan jasa pada perusahaan. 

Sumber daya TI tersebut kiranya dapat dimiliki perusahaan pada waktu yang tepat 

dan biaya yang efektif. Kontrak kerja dengan CV. Duta Solusi Informatika telah 

berjalan sebagaimana mestinya dan belum ditemukan masalah sehubungan 

dengan kontrak kerja tersebut. Pengguna aplikasi Admin Billing merasa cukup 

puas dengan kinerja CV. Duta Solusi Informatika, sehingga terbentuk sebuah 

kerjasama yang baik. Sedangkan untuk perangkat keras, akan dilakukan 

penambahan atau penggantian secepatnya apabila perangkat keras yang lama 

sudah rusak dan dilakukan pemeliharaan minimal setahun sekali. Berdasarkan dari 

hasil analisa yang telah dijabarkan, PDAM terdapat pada level 2 Repeatable but 

intuitive.   
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AI 7 Install and accredit solution and changes membahas mengenai sebuah 

sistem baru yang beroperasional setelah adanya pengembangan yang dilakukan 

perusahaan. Sistem tersebut diharapkan dapat sesuai dengan tujuan dan hasil yang 

telah disepakati perusahaan. Pemeliharaan aplikasi Admin Billing masih dilakukan 

sepenuhnya oleh petugas dari CV. Duta Solusi Informatika, sedangkan 2 orang 

teknisi dari PDAM hanya bertugas untuk melakukan pengawasan saja. Oleh 

karena itu, penyelesaian masalah pada aplikasi Admin Billing masih bergantung 

pada CV. Duta Solusi Informatika dan teknisi PDAM masih dalam tahap 

pembelajaran untuk menggunakan dan mengoperasikan aplikasi Admin Billing. 

Berdasarkan dari hasil analisa yang telah dijabarkan, PDAM terdapat pada level 1 

Initial/Ad Hoc.   

DS 7 Educate and train users membahas mengenai pelatihan pengguna 

sistem untuk meningkatkan penggunaan teknologi dengan efektif, mencegah 

terjadinya kesalahan pengguna sistem, meningkatkan produktivitas pengguna dan 

melakukan control untuk keamanan pengguna. PDAM sudah melakukan pelatihan 

atau diklat setiap tahun untuk pegawainya. Pelatihan tersebut bekerjasama dengan 

CV. Duta Solusi Informatika yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

mengenai aplikasi Admin Billing. Akan tetapi pelatihan atau diklat tersebut hanya 

diberikan kepada beberapa pegawai, sehingga hanya beberapa pegawai yang telah 

mengikuti pelatihan saja yang dapat mengoperasikan dan menggunakan aplikasi 

Admin Billing. Sedangkan untuk aplikasi pada smartphone, masih sedikit pegawai 

yang memahami mengenai cara kerja dan penggunaannya karena belum ada 

pelatihan khusus. Berdasarkan dari hasil analisa yang telah dijabarkan, PDAM 

terdapat pada level 1 Initial/Ad Hoc.     

DS 8 Manage services desk and incident membahas mengenai pengelolaan 

masalah dan layanan yang ada pada perusahaan. Pengelolaan masalah ini 

dilakukan pada waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna TI. 

Berdasarkan kontrak kerja yang telah disepakati dengan CV. Duta Solusi 

Informatika, aplikasi Admin Billing dilakukan pemantauan dan pemeliharaan 

seminggu sekali pada hari Senin untuk mencegah terjadinya masalah pada 

aplikasi. Jika terjadi masalah pada aplikasi Admin Billing, pihak yang 

menyelesaikan adalah petugas dari CV. Duta Solusi Informatika. Sedangkan 

teknisi dari PDAM masih belum dapat melakukan pemantauan dan pemeliharaan 

aplikasi Admin Billing dengan maksimal. Pada aplikasi smartphone masih 

mengalami kendala sinyal untuk mengirim data ke database server, dan masih 

dilakukan pemantauan minimal dua kali dalam sebulan. Berdasarkan dari hasil 

analisa yang telah dijabarkan, PDAM terdapat pada level 1 Initial/Ad Hoc. 
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Spider Chart Maturity Level Pada Sistem Informasi Baca Meter Air 

 

 
Gambar 7 Spider Chart Maturity Level pada Sistem Informasi Baca Meter Air 

 

Berdasarkan hasil analisa, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Salatiga 

berada pada Maturity Level 1 yaitu Initial/Ad Hoc karena selama ini PDAM 

belum memiliki proses standarisasi dan struktur yang jelas di dalam penggunaan 

dan pengelolaan  sistem informasi baca meter air. Selain itu, masih belum dapat 

memonitor dan mengelola aplikasi yang ada dan perlu meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia agar lebih kompeten dalam meningkatkan kinerja sistem 

informasi baca meter air. Sedangkan tingkat kematangan yang diharapkan 

perusahaan adalah Defined yang berada pada level 3, yaitu supaya perusahaan 

memiliki kebijakan, standard dan prosedur yang terstruktur untuk mendukung 

kinerja sistem informasi baca meter air. Oleh karena itu, masih diperlukan 

perbaikan untuk meningkatkan Maturity Level pada PDAM Salatiga.  

 

Temuan 

 Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan 

yang dapat dijadikan landasan di dalam memberikan rekomendasi. Temuan-

temuan tersebut yaitu PDAM perusahaan belum dapat mengkomunikasikan 

kebutuhan arsitektur informasinya dengan baik dan belum terdapat struktur TI 

yang jelas, selain itu belum memilki perencanaan yang telah didokumentasi dan 

dikomunikasikan untuk mencegah resiko TI, aplikasi baru pada smartphone juga 

masih mengalami masalah sinyal ketika mengirim data hasil baca meter ke 

database server, pemeliharaan aplikasi Admin Billing masih dilakukan 

sepenuhnya oleh petugas dari CV. Duta Solusi Informatika sedangkan 2 orang 

teknisi dari PDAM hanya bertugas untuk melakukan pengawasan saja, pelatihan 

atau diklat hanya diberikan kepada beberapa pegawai sehingga hanya pegawai 

yang telah mengikuti pelatihan saja yang dapat mengoperasikan dan 

menggunakan aplikasi Admin Billing, teknisi dari PDAM masih belum dapat 

melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi Admin Billing dengan 

maksimal. 

 

Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat dipertimbangkan perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja sistem informasi baca meter air adalah dengan membangun dan 

mengkomunikasikan kebutuhan arsitektur informasi dan struktur TI perusahaan, 
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memberikan pelatihan yang menyeluruh kepada pegawai Sub Bagian Baca Meter 

dan Rekening untuk meningkatkan kinerja sistem informasi baca meter air, selain 

itu PDAM perlu meningkatkan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi Admin 

Billing yang dilakukan oleh teknisi dari PDAM Salatiga serta melakukan 

pemantauan secara rutin dan intensif dalam pengembangan aplikasi pada 

smartphone agar dapat digunakan dan difungsikan secepatnya, menjaga relasi 

yang baik dengan CV. Duta Solusi Informatika dan melakukan evaluasi secara 

berkala pada Corporate Plan untuk melihat sejauh mana perencanaan sudah 

berjalan di perusahaan dan melihat apakah terjadi penyimpangan dalam 

pelaksanaannya.  

 

5. Kesimpulan   

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, PDAM Salatiga berada pada 

Maturity Level 1 yaitu Initial/Ad Hoc. PDAM belum memiliki proses standarisasi 

dan struktur yang jelas di dalam penggunaan dan pengelolaan  sistem informasi 

baca meter air. Selain itu, masih belum dapat memonitor dan mengelola aplikasi 

yang ada dan perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih 

kompeten dalam meningkatkan kinerja sistem informasi baca meter air. Oleh 

karena itu, masih dibutuhkan beberapa perbaikan agar sesuai dengan harapan 

perusahaan yaitu supaya perusahaan memiliki kebijakan, standard dan prosedur 

yang terstruktur untuk mendukung kinerja sistem informasi baca meter air. 
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