
1 

 

1. Pendahuluan 
Dewasa ini kemajuan Teknologi Informasi (TI) menjadi suatu hal yang terus 

menjadi sorotan. Penggunaan Sistem Informasi (SI) bagi perusahaan merupakan 
perkembangan untuk mendukung segala aktivitas yang dilakukan agar kinerjanya 
lebih cepat, efisien dan menghasilkan data yang akurat. Proses pengolahan data 
dan transaksi yang sebelumnya murni menggunakan cara manual, kini semakin 
berkembang dengan mengikut sertakan adanya teknologi. 

Perusahaan Air Minum Kota Salatiga atau yang lebih dikenal dengan 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Salatiga adalah perusahaan yang 
melayani dan menangani penyediaan air minum kepada masyarakat yang berada 
di kota Salatiga.  

Peran TI sebagai pendukung dalam hal pembayaran bukan rahasia lagi 
sebagai penunjang kinerja dan proses pengolahan data. Masyarakat atau 
konsumen lebih menginginkan dipermudah dalam pembayaran dan prosesnya 
lebih cepat. Pelayanan pembayaran di PDAM Salatiga kemudian ditingkatkan 
dengan adanya pembayaran online yang memungkinkan pengguna tidak hanya 
dapat membayar di perusahaan sehingga dapat mengurangi antri di loket. 
Perusahaan yang telah menjalin kerja sama dengan pihak PDAM adalah PT. POS 
Indonesia sejak 13 April 2013 dan PT. Bangun Usaha Energi Perkasa (BUEP) 
sejak 30 Januari 2014 dengan sistem KIPO (Kios Pembayaran Online). Tujuan 
dari kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat proses pembayaran di loket-
loket. Sistem devisi pembayaran yang digunakan PDAM disebut dengan 
Rekening Online PDAM. Sistem ini dibangun oleh pihak CV. Duta Solusi 
Informatika sejak 15 Mei 2013. 

Penggunaan TI dalam organisasi perlu di evaluasi secara periodik agar 
terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Proses evaluasi kinerja diharapkan 
mampu memberikan solusi dari masalah-masalah PDAM Salatiga, terkait dengan 
pencapaian RO-PDAM sebagai sistem baru di Devisi Pembayaran PDAM 
Salatiga untuk membantu dalam memudahkan pegawai melakukan data tagihan 
pelanggan. Standar dalam melakukan evaluasi dalam penelitian ini dengan 
menggunakan Cobit 4.1. Cobit (Control Objectives for Information and related 
Technology) dipilih karena dapat memberikan strategi dan control penggunaan 
teknologi informasi dan sistem informasi yang saling berkesinambungan antara 
tujuan teknologi informasi dengan tujuan bisnis dalam PDAM Salatiga. COBIT 
mencangkup tujuan pengendalian yang terdiri dari 4 (empat) domain, yaitu Plan 
and Organise, Acquire and Implement, Deliver and Support, dan Monitor and 
Evaluate. 

Kerja nyata di PDAM Salatiga, masih ditemukan masalah-masalah saat TI 
diterapkan dalam proses bisnis, di antaranya perkembangan TI yang belum 
diimbangi dengan kemantangan infrastruktur maupun sumber daya yang dapat 
menimbulkan kesalahan dan merugikan pihak pelanggan maupun perusahaan. Hal 
ini dikarenakan prosedur yang sudah ada di PDAM Salatiga belum sepenuhnya 
diikuti, terutama dalam proses TI. PDAM masih mengalami masalah dalam 
mengatasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum maksimal dalam 
mengimplementasikan hasil penelitian, melakukan pemutakhiran data yang 
berhubungan dengan data baca meter dan data tagihan pelanggan, mengalokasikan 
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biaya operasional TI dan efektifitas penggunaan sistem RO-PDAM juga masih 
ada kendala. 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mencapai tujuan bisnis PDAM 
Salatiga. Berdasarkan temuan-temuan dari evaluasi ini akan menghasilkan 
rekomendasi-rekomendasi yang dapat digunakan PDAM Salatiga sebagai 
referensi untuk kedepannya agar lebih baik. 

 
2. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang terkait yaitu berjudul “Audit Teknologi Informasi 
Menggunakan Cobit (Control Objective for Information and Related Technology) 
untuk Mengetahui Kinerja Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi Pada PT. 
Salim Ivomas Pratama,Tbk”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kinerja 
Akuntansi Berbasis TI dilihat dari COBIT dan mengukur level kematangan tata 
kelola TI. Pengumpulan data dengan interview mengenai COBIT dan membuat 
kuisioner dari masing-masing domain. Dari hasil interview dan kuisioner, peneliti 
memberi level kematangan pada masing-masing domain. Kesimpulannya adalah 
bahwa kinerja Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi PT. SALIM IVOMAS 
PRATAMA,Tbk telah dikelola dengan baik dengan level kematangan empat 
(manage and measurement). [1]   

Penelitian lainnya dengan judul “Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi 
Menggunakan Kerangka Kerja Cobit Dalam Mendukung Layanan Sistem 
Informasi Akademik Studi Kasus : Universitas Budi Luhur”. Penelitian ini 
bertujuan dengan adanya tata kelola TI maka tercapai antara rencana dan strategi 
TI perusahaan. Pengumpulan data penelitian ini dengan analisa kedudukan fungsi 
TI dan analisa tingkat kematangan tata kelola TI dengan COBIT. Kesimpulannya 
adalah rata-rata tingkat kematangan tata kelola TI di Universitas Budi Luhur ada 
di tingkat Repeatable but intuitive. [2] 

Perbedaan penelitian terdahulu yang pertama, kedua, dan peneliti yaitu dari 
segi tempat dan pemilihan domain. Pada penelitian terdahulu yang pertama di PT. 
Salim Ivomas Pratama, Tbk dengan menggunakan metode kuantitaif di semua 
domain COBIT. Peneliti terdahulu kedua di Universitas Budi Luhur dengan 
menggunakan semua domain COBIT. Sedangkan peneliti di PDAM Salatiga 
menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pemetaan sesuai tujuan bisnis 
untuk menentukan domain COBIT yang akan dipakai sebagai pedoman penelitian. 

Penelitian terdahulu ini dipilih karena ada kaitanya dengan penelitian yang 
dilakukan. Penelitian terdahulu ini ada kesamaan dalam menggunakan landasan 
teori penelitian yaitu menggunakan framework COBIT dan mengukur tingkat 
kematangan perusahaan dengan maturity models. Penelitian terdahulu yang 
pertama melakukan cara pengumpulan yang sama yaitu dengan cara interview. 
Penelitian terdahulu yang kedua melakukan metode yang sama yaitu 
menggunakan metode kualitatif.  

Menurut Fakhri Husein dan Amin Wibowo dalam bukunya yang berjudul 
Sistem Informasi Manajemen, (2000, p. 5), mendefinisikan Sistem Informasi 
sebagai seperangkat komponen yang saling berhubungan dan berfungsi 
mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk 
mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. [3] 
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COBIT adalah sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT governance 
yang dapat memebantu auditor, pengguna (user), dan manajemen, untuk 
menjebatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan control dan masalah-masalah 
teknis TI. COBIT bermanfaat bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat 
membantu dalam identifikasi IT controls issues. COBIT berguna bagi para IT 
users karena memperoleh keyakinan atas kehandalan system aplikasi yang 
dipergunakan. Sedangkan para manajer memperoleh manfaat dalam keputusan 
investasi di bidang TI serta infrastrukturnya. [3] 

RACI adalah singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted, dan 
Informed. Secara sederhana RACI menerangkan siapa saja yang terlibat dalam 
suatu tindakan dalam sebuah organisasi baik perusahaan maupun pemerintahan. 
RACI bisa digunakan dalam manajemen resiko suatu organisasi untuk lebih 
meningkatkan kinerja organisasi tersebut. RACI memiliki definisi yang lebih 
spesifik yaitu : [4] 

- Responsible : orang yang melakukan suatu kegiatan atau melakukan 
pekerjaan. 

- Accountable : orang yang akhirnya bertanggung jawab dan memiliki 
otoritas untuk memutuskan suatu perkara. 

- Consulted : orang yang diperlukan umpan balik atau sarannya dan 
berkonstibusi akan kegiatan tersebut. 

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

Gambar 1 RACI Chart [5] 
 

Model kematangan (Maturity Models) merupakan salah satu yang dimiliki 
COBIT yang bertujuan untuk mengelola dan mengontrol proses TI berdasarkan 
pada metode pengevaluasian sebuah perusahaan, sehingga dapat diukur dengan 
nilai (score) dari tingkat kematangan. Maturity Models memiliki 5 level, dimulai 
dari 0 sampai dengan 5 dijelaskan dalam Tabel 1. [5] 

 
Tabel 1 Level Maturity Model  [5] 

Level Kategori Kriteria Kedewasaan 
0 Non-Existent  Menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengakui dan menyadari bahwa 

perkembangan TI berguna untuk mencapai tujuan bisnisnya. 
1 Initial / Ad Hoc  Menunjukkan bahwa perusahaan mengakui perlunya solusi TI dari 

permasalahan yang ada, namun berlum ada standarisasi dan belum 
menyeluruh. 
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2 Repeatable but  
Intuitive  

Menunjukkan bahwa perusahaan sudah mengembangkan proses, tetapi 
tidak ada pelatihan secara formal dan kemampuan pelaksanaannya 
tergantung pada kemampuan individu.  

3 Defined  Menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prosedur yang telah 
distandarisasi, didokumentasikan, dan dikomunikasikan. Proses ini sudah 
seharusnya diikuti, namun perusahaan belum sepenuhnya mengikuti 
prosedur yang ditetapkan. 

4 Managed  
and measurable  

Menunjukkan bahwa perusahaan sudah memonitor dan mengukur 
kepatuhan dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan dan terus 
mengalami perkembangan sehingga pekerjaan lebih efektif dan efisien. 

5 Optimised  Menunjukkan bahwa perusahaan sudah berada di level teratas dalam 
penggunaan TI. Proses ini telah sampai kepada praktek yang baik, 
berdasarkan dari perkembangan. 

 
3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif. Metode 
kualitatif adalah 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. 
Penelitian kualitatif banyak diterapkan dalam penelitian historis atau deskriptif. 
[6] 

Penelitian kualitatif dipilih dengan tujuan memberi gambaran dan penelitian 
langsung dengan objek mengenai kinerja sistem informasi PDAM Salatiga yang 
nantinya dapat dimanfaatkan untuk pihak yang berkepentingan. Penelitian yang di 
control dengan COBIT ini, juga mengandalkan manusia (pengguna) sebagai 
sasaran penelitian dengan cara wawancara, sehingga hasil penelitian disepakati 
oleh kedua belah pihak, peneliti dan subjek penelitian. 
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3.1  Tahapan Penelitian 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2 Tahapan Penelitian 
 
 

1. Studi Pustaka (COBIT 4.1) 
Studi Pustaka yang dipilih untuk melengkapi penelitian ini dipilih yang 
berhubungan dengan COBIT 4.1. 

2. Studi awal/ kelayakan 
Studi awal/kelayakan ini dilakukan di PDAM Salatiga untuk mengetahui 
keadaan sebelum dilakukan penelitian. 

3. Pemetaan COBIT 
Pemetaan COBIT ini berdasarkan tujuan bisnis sistem pembayaran di 
PDAM Salatiga. 

4. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan data primer dan 
data sekunder. 
 

- Data Primer 
Pengumpulan data primer ini dengan cara interview atau wawancara. 
Wawancara dipilih karena dapat memperoleh informasi secara langsung 
dari responden atau informan. Sehingga dapat dengan jelas 
menggambarkan perasaan subjek peneliti maupun kebutuhan informasi 

Kesimpulan 

Studi Pustaka 

Studi awal/kelayakan 

Pemetaan COBIT 4.1 

Analisa Data 

Rekomendasi 

Pengumpulan Data 
Wawancara Observasi Pengambilan 

data 
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dalam penelitian. Wawancara ini menggunakan pedoman COBIT 4.1 pada 
devisi pembayaran rekening. 
Wawancara adalah percakapan langsung (face to face) antara dua pihak 
atau lebih untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan untuk 
memperoleh data yang dapat menjelaskan ataupun menjawab suatu 
permasalahan penelitian. [6] 
Pengumpulan data selanjutnya yaitu dengan observasi. Pada tahap ini 
dilakukan observasi secara langsung kepada pegawai yang berhubungan 
dengan sistem informasi pembayaran. Dari proses ini diharapkan dapat 
mengetahui proses nyata pengolahan teknologi informasi pada sistem 
informasi pembayaran di PDAM Salatiga. 

 
- Data Sekunder 

Data Sekunder diperoleh melalui tinjauan literatur atau literatur review, 
yaitu berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang 
diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. 
[6] 
Tinjauan yang dipilih tentunya yang berhubungan dengan analisa dan 
COBIT 4.1. Tinjuan ini mengarah ke pengumpulan data sekunder yang 
mengumpulkan, membaca, dan mengkaji buku sebagai kajian pustaka dari 
para ahli. Tahap ini dilakukan pada hasil penelitian berupa jurnal dan 
artikel khususnya yang mengenai analisa menggunakan COBIT 4.1 dengan 
cara kualitatif pada suatu perusahaan. 
Data sekunder diambil dari Perpustakaan Universitas Kristen Satya 
Wacana (UKSW) Salatiga, PDAM Salatiga, dan Internet. 

5. Analisa Data 
Analisis data kualitatif merupakan suatu analisa yang dilakukan dengan 
cara mencari hubungan ataupun pola dari sumber data yang telah ada 
untuk menjawab hipotesis serta menyajikannya secara deskriptif. [6] 
Setelah uji keakuratan data, berdasarkan hasil temuan maka peneliti 
memberi penilaian kepada PDAM menggunakan Level Maturity. 
Kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi. 

6. Rekomendasi 
Rekomendasi diambil dari hasil temuan dari hasil analisa data. 

7. Kesimpulan 
Berdarkan dengan hasil analisa data kemudian menghasilkan rekomendasi, 
maka dilakukan penyimpulan yang berupa rangkuman temuan hasil 
penelitian dan rekomendasi yang diberikan peneliti untuk PDAM Salatiga. 

 
3.2  Identifikasi Business Goals and IT Goals 

Berikut ini adalah tujuan bisnis dari sistem pembayaran yang teridentifikasi: 
1. Meningkatkan kepuasan serta kepercayaan pelanggan terhadap pelayanan 

PDAM dalam pembayaran 
2. Memberikan pelayanan yang baik dengan adanya pengembangan sistem 

pembayaran pada PDAM. 
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Setelah tujuan bisnis diketahui, kemudian dilanjutkan dengan melakukan 
pemetaan dari tujuan bisnis tersebut ke COBIT menggunakan COBIT Common 
Business Goal dan COBIT Common IT Goals. 

 
3.3.1 COBIT Common Business Goals 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Gambar 3 Pemetaan Business Goals 

Hasil pemetaan tujuan bisnis yang sesuai dengan ruang lingkup masalah 
adalah seperti Tabel 2. 

 
Tabel 2 COBIT Common Business Goals yang teridentifikasi 

No Tujuan Bisnis Proyek COBIT Common 
Business Goals 

BSC Perspective 

1 Meningkatkan kepuasan serta kepercayaan 
pelanggan terhadap pelayanan PDAM 
dalam pembayaran 

4 – Improve customer 
orientation and service 

Customer 

2 Memberikan pelayanan yang baik serta 
kemudahan pelanggan dalam melakukan 
pembayaran yang disediakan PDAM. 

5 – Offer Competitive 
products and services 

Customer 

 
Dari hasil pemetaan terdapat dua Common Business Goals yang 

teridentifikasi yaitu: 
- Improve customer orientation and service 
- Offer Copetitive products and services 
Setiap Common Business Goals tersebut telah dipetakan oleh COBIT 

dengan 4 BSC yang menunjukkan cakupan COBIT. 
BSC yang tercangkup dari hasil pemetaan ada satu yaitu : 
- Customer Perspective, adanya business goal yang menunjukkan proses 
bisnis yang baik yaitu dengan menjaga hubungan dengan pelanggan untuk 
mendapatkan keuntungan perusahaan dengan menjaga pelayanan. 
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3.3.2 COBIT Common IT Goals 
Pemetaan IT Goals menunjukkan common IT Goals yang sesuai dengan 

penelitian. Dari hasil Common Business Goals, maka dapat melihat Common IT 
Goals apa saja yang mempengaruhi antara bisnis dan TI pada Gambar 2. 

 
 
  

 

 

 

 

 

Gambar 4 Pemetaan Common IT Goals 

Hasil IT Goals yang teridentifikasi yaitu : 
 

Tabel 3 IT Goals yang teridentifikasi 
Kode Keterangan 

3 Ensure satisfaction of end users with service offerings and service lavels. 

5 Create IT agility. 

23 Make sure that IT services are available as required. 

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

  
3.4 Identifikasi IT Processes 

IT Processes ini menggunakan COBIT 4.1 dan disesuaikan dengan 
penelitian. IT Processes dari hasil IT Goals digunakan untuk mengontrol proses 
TI agar terjaga dan tercapainya tujuan-tujuan TI  
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Gambar 5 Pemetaan IT Processes 

Dari pemetaan IT Processes pada Gambar 3, jika terdapat sub-domain yang 
sama maka akan diidentifikasi satu kali. IT Processes yang teridentifikasi yaitu : 

 
Tabel 4 COBIT IT Processes yang teridentifikasi 

Domain IT Process 

Plan & Organizing PO2, PO4, PO5, PO7, PO8 

Acquire & Implementation AI3, AI4 

Delivery & Support DS1, DS2, DS3, DS4, DS6, DS7, DS8, 
DS10, DS13 

 
Setelah mengetahui IT Process yang digunakan, untuk menentukan 

responden berdasarkan RACI Chart adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 5 Responden berdasarkan RACI Chart 
RACI Fungsi Responden 
Responsible Memastikan kegiatan berhasil 

dilakukan 
Sub. Bagian Umum dan 
Personalia 
Sub. Bagian Humas, 
Pengaduan, dan Penagihan 

Accountable Mempunyai kewenangan 
menyetujui atau menerima 
pelaksanaan aktivitas 

Kepala Bagian Umum dan 
Keuangan 

Consulted Pemberi pendapat dalam 
sebuah aktivitas 

Direktur PDAM Salatiga 

Informed Menjaga kemajuan informasi 
dari aktivitas yang dilakukan 

Staff Rekening 
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Wawancara ini dilakukan dengan 5 (lima) responden dari hasil RACI Chart 
yang diantaranya 1Bapak Legimin, 2Bapak Ferdian, 3Bapak Miftah Surur. L, 
4Bapak Samino, dan 5Agus Yurianto.  

 
4. Hasil Analisis dan Pembahasan 
4.1 Devisi Pembayaran 

Penggunaan sistem di devisi pembayaran bertujuan untuk membantu 
pelanggan PDAM. Pembayaran Online merupakan cara baru yang ditawarkan 
PDAM supaya lebih memudahkan pelanggan, dengan cara bekerja sama dengan 
pihak ketiga. Sehingga untuk membayar tagihan rekening air, pelanggan tidak 
harus datang ke kantor PDAM tapi bisa membayar di tempat PT. POS dan KIPO. 

PT. POS menggunakan sistem H2HISO dalam format ISO8583 untuk 
Collecting Agent sebagai sarana untuk mengelola transaksi tagihan dari PDAM. 
Pihak Collecting Agent dapat menerbitkan Resi (tanda terima sebagai bukti 
pembayaran rekening air oleh pelanggan). PT. POS mengirimkan laporan 
pembayaran selambatnya di hari kerja berikutnya. Penyetoran dilakukan PT. POS 
ke rekening bank PDAM pada Bank Jateng Cabang Salatiga.  

PT. BUEP melalui KIPO menggunakan sistem Hosting atau Host to Host 
(H2H) sebagai sistem layanan penerimaan pembayaran tagihan secara langsung 
dan seketika ter-update pada pencatatatn PDAM apabila terjadi penerimaan 
pembayaran di KIPO. Sama seperti Collecting Agent KIPO juga menerbitkan Resi 
untuk pelanggan. Laporan penerimaan pembayaran akan diberikan kepada PDAM 
paling lambat pukul 10.00 WIB via email. Pelaksanaan penyetoran dengan 
menstransfer ke rekening PDAM di BRI Cabang Salatiga.  

Laporan yang diberikan pihak ketiga kepada PDAM akan dilakukan 
pengecekan. Apabila terdapat selisih dalam perhitungan, maka pihak ketiga akan 
diberikan berita acara rekonsiliasi secara tertulis untuk segera diselesaikan. 
PDAM sepakat dengan pihak PT. POS maupun PT. BUEP mengijinkan 
memungut biaya Rp 2.000,- per kwitansi termasuk Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN). Namun jika pihak ketiga telambat penyetoran dana penagihan kepada 
PDAM, kesepakatannya berupa pihak ketiga membayar denda 0,5% per hari dari 
jumlah dana yang belum disetorkan kepada PDAM. 

Sistem yang digunakan PDAM untuk devisi pembayaran yaitu Rekening 
Online PDAM versi 1.0 yang dibeli dari CV. Duta Solusi Informatika dengan 
masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan mulai digunakan akhir November 2013. 
Sistem ini dapat menerima tagihan pembayaran per-orang ataupun per-kolektor. 
Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) dilakukan setiap hari secara otomatis setiap 
pegawai loket. 

 
 

                                                             
1 Kepala Bagian Umum dan Keuangan 
2 Staff Rekening 
3 Staff Umum dan Personalia 
4 Direktur PDAM Salatiga 
5 Staff Sub. Bag. Humas, Pengaduan, dan Penagihan 
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4.2 Hasil Analisa Sistem Pembayaran dengan COBIT 4.1 
- PO 2 Menentukan Arsitektur Informasi 

PDAM Salatiga berada pada level Initial/Ad Hoc mengindikasikan sudah 
ada kesadaran untuk menggunakan TI di dalam PDAM Salatiga devisi 
pembayaran, namun belum ada perencanaan strategis TI. Hal ini dikarenakan 
pembuatan system pembayaran RO-PDAM berdasarkan pihak CV. Duta Solusi 
Informatika yang menawarkan untuk uji coba pembuatan aplikasi di PDAM 
Salatiga. Penyelarasannya system RO-PDAM masih cenderung reaktif. 

Data yang dihasilkan pada sistem pembayaran PDAM ini sudah cukup 
valid. Data meter sebelum diinputkan di data tagihan pelanggan sebelumnya di 
cek terlebih dahulu oleh staff Sub. Bagian Baca Meter dan Rekening. Namun 
masih ditemui pengaduan pelanggan terkait dengan data meter yang salah, ini 
dikarenakan kesalahan dalam pembacaan meter ataupun kesalahan saat input data. 
Namun untuk menginformasikan kepada pelanggan, PDAM Salatiga sudah 
mengeluarkan bukti print out sebagai upaya transparansi data. 
 

- PO 4 Menentukan Proses TI, Organisasi, dan Hubungan 
PDAM Salatiga berada pada level Initial/Ad Hoc,  mengindikasikan PDAM 

belum memiliki struktur organisasi yang jelas terhadap TI, dikarenakan sistem 
yang ada di pembayaran ini merupakan fasilitas baru di PDAM dan masih 
menganggap bahwa fungsi TI masih dianggap sebagai fungsi pendung. Sehingga 
sampai pada saat ini, proses sudah berjalan namun belum dilengkapi dengan 
prosedur devisi TI.  
 

- PO 5 Mengelola Investasi TI 
PDAM berada pada level Initial/Ad Hoc, mengindikasikan segala 

pengeluaran mengenai biaya yang terjadi di PDAM sudah melalui proses 
perencanaan sebelumnya. Perencanaan anggaran PDAM sendiri dibagi menjadi 3 
(tiga), yaitu rencana dalam satu tahun dalam RKAP (Rencana Kerja Anggaran 
Perusahaan), lima tahun dalam (Corporate Plan), dan 20 tahun dalam Rencana 
Induk. Dalam 3 (tiga) perencanaan tersebut belum ada secara khusus untuk 
investasi TI. Kesadaran terhadap perencanaan TI sudah ada, namun untuk kerja 
nyatanya, mereka belum ada perencanaan dan penggunaan investasi terhadap TI 
masih belum konsisten. Perencanaan yang dimiliki PDAM Salatiga untuk saat ini 
masih menempatkan perencanaan investasi TI masuk di peralatan kantor. Namun 
untuk biaya mengenai pembangunan sistem pembayaran dan pemeliharaan sudah 
ada pada kontrak kerja dengan CV. Duta Solusi Informatika. 

  
- PO7 Mengelola Sumber Daya Manusia TI 

PDAM Salatiga berada pada level Initial/Ad Hoc, mengindikasikan 
perekrutan pegawai yang menangani TI belum berdasarkan latar belakang yang 
sesuai untuk bertanggung jawab kepada TI. Namun pihak PDAM telah mengakui 
perlunya pelatihan dan sudah melakukan perencanaan dalam mengelola SDM 
(Sumber Daya Manusia) dengan melakukan pelatihan yang berhubungan dengan 
sistem aplikasi dilakukan oleh pihak CV. DSI. Hal ini didukung dengan kontrak 
kerja sama PDAM dengan CV. DSI.  
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Gambar 6 Kontrak Pelatihan dengan CV. Duta Solusi Informatika 

 
- PO8 Mengelola Kualitas 

PDAM Salatiga berada pada level Repeatable but Intuitive, 
mengindikasikan para pengguna sistem sudah puas dengan sistem yang sudah ada 
yaitu Rekening Online PDAM (RO-PDAM). Menjaga kualitas sistemnya dengan 
cara adanya pemeliharaan untuk sistem pembayaran yang dilakukan oleh pihak 
CV. Duta Solusi Informatika, didukung dengan kontrak pemeliharaannya. 

 
 
 

 
 
 

 
Gambar 7 Kontrak Pemeliharaan Kualitas RO-PDAM 

 
- AI 3 Memperoleh dan Memelihara Infrastruktur Teknologi 

PDAM Salatiga berada pada level Repeatable but Intuitive, 
mengindikasikan sudah menggunakan perangkat teknologi pada semua bagian 
kususnya devisi pembayaran. Infrastruktur teknologi sudah dilengkapi dengan 
UPS (Uninteruptible Power Supply) produk APC (American Power Conversion) 
karena listrik yang tidak stabil. Supaya terhindar dari virus, maka PDAM 
melengkapi dengan antivirus, yang selalu aktif dan di-update secara otomatis 
karena terkoneksi internet. Sudah ada pemahaman terhadap pemeliharaan 
infrastruktur TI, namun pemeliharaan infrastruktur hardware belum dilakukan 
secara baik, karena hanya dilakukan pemeliharaan jika sudah rusak, namun untuk 
pemeliharaan aplikasi RO-PDAM sudah dilakukan oleh pihak CV. Duta Solusi 
Informatika terkait dengan kontrak kerja kedua belah pihak dan dilakukan secara 
terjadwal. 
 

- AI 4 Memungkinkan Operasi dan Pengguna 
PDAM Salatiga berada pada level Repeatable but Intuitive, 

mengindikasikan prosedur penggunaan TI sudah melakukan pelatihan pengguna 
sistem. Pelatihan dilakukan oleh pihak CV. DSI ( Duta Solusi Informatika). Pihak 
PDAM sendiri merasa terbantu dengan adanya pelatihan pegawai dari pihak CV. 
DSI dilakukan di PDAM, sehingga membuat pegawai dapat langsung praktek 
pada komputer masing-masing. Jumlah tenaga pelatih yang mencapai 10 
(sepuluh) memungkinkan pegawai mendapat pelatihan secara maksimal dan lebih 
leluasa bertanya kepada tenaga pelatih. Walaupun beberapa pegawai masih sulit 
untuk mempraktekkan langsung dari pelatihan tersebut dan dalam program 
pengembangan keterampilan pengguna sistem juga masih belum maksimal. Bukti 
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pendukung pegawai yang telah melakukan pelatihan yaitu dengan mendapat 
sertifikat pelatihan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 8 Sertifikat Pelatihan 

 
- DS1 Mendefinisikan dan Mengelola Tingkat Layanan 

PDAM Salatiga berada pada level Initial/Ad Hoc, mengindikasikan 
kesadaran dalam mengelola tingkat layanan sistem pembayaran sudah ada, namun 
masih reaktif dari masing-masing individu. Jika dilihat dari kinerja, sudah ada 
pengukurannya. Namun itu belum menyeluruh dan belum ada pelaporan terkait 
dengan pengelolaan tingkat layanan di pembayaran PDAM Salatiga.  

 
- DS2 Mengelola Layanan Pihak Ketiga 

PDAM berada pada level Repeatable but Intuitive, mengindikasikan kontrak 
yang telah disepakati dengan pihak ketiga sudah ada Didalam perjanjian kontrak 
tertulis hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Sehingga tingkat layanan 
dapat diukur sesuai dengan prosedur kerja sama dengan pihak lain. Pemantauan 
dengan rekonsiliasi dilakukan oleh pihak EDP (Electronic Data Procesor) setiap 
harinya.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 9 Laporan Pembayaran POS 
 

Gambar 9 berisi mengenai bukti pelaporan pembayaran yang dilakukan 
pihak POS kepada PDAM Salatiga. Kemudian dibandingkan dengan perhitungan 
PDAM, jika tidak seimbang, hal ini sebagian besar dikarenakan jaringan, maka 
akan dibuat berita acara rekonsiliasi antara data PDAM dengan data PT POS 
Indonesia, seperti pada Gambar 10 
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Gambar 10 Berita Acara Hasil Rekonsiliasi 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Gambar 11 Laporan Pembayaran KIPO 

 
Pemantauan terhadap KIPO juga membandingkan dengan daftar milik 

PDAM. Sejauh ini laporan dari KIPO tidak menemui perbedaan dengan daftar 
tagihan PDAM. 
 

- DS3 Mengelola Performansi dan Kapasitas 
PDAM berada pada level Initial/Ad Hoc, mengindikasikan kapasitas kinerja 

terhadap sistem pembayaran masih dilakukan secara individu, belum menyeluruh 
bias mengelola performansi dan menjaga kualitas sistem. Hal ini dikarenakan 
sumber daya TI yang terbatas sehingga pengelolaan menjaga kualitas masih 
belum dapat maksimal.  Pelaporan terkait dengan data tagihan pelanggan sudah 
cukup dilakukan dengan baik, perencanaan kapasitas kinerja sistem RO-PDAM 
sudah dilakukan dengan cukup. Sehingga adanya kinerja yang menyimpang 
terutama masalah deadline masih bisa diminimalisir dengan secara otomatis 
melakukan pelaporan rekap. 
 

- DS4 Memastikan Layanan Teratur 
PDAM berada pada level Repeatable but Intuitive, mengindikasikan layanan 

yang dilakukan oleh pihak PDAM sudah dilakukan dan ditugaskan terhadap pihak 
staff rekening. Hal ini dapat dilihat dari pelaporan hasil pembayaran tagihan 
pelanggan yang dilakukan setiap hari secara rutin, pemantauan yang dilakukan 
pihak PDAM dengan hasil laporan baik dari PDAM maupun laporan dari pihak 
ketiga juga rutin dilakukan.  
 

- DS6 Mengidentifikasi dan Mengalokasikan Biaya 
PDAM berada pada level Initial/Ad Hoc, mengindikasikan PDAM sudah 

ada pemahaman sekilas tentang pengalokasian yang terkait dengan TI, namun 
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tidak dilakukan perincian untuk secara khusus mengenai biaya TI. Biaya untuk TI 
sendiri jika hardware masuk dalam peralatan kantor.  Mengalokasikan biaya yang 
kaitanya dengan sistem pembayaran sudah dilakukan, khususnya di RO-PDAM 
yang tercantum di kontrak kerja pembangunan dan pemeliharan terhadap CV. 
DSI. 
 

- DS7 Mendidik dan Melatih Pengguna  
PDAM berada pada level Initial/Ad Hoc, mengindikasikan ada kesadaran 

untuk mengikuti pelatihan yang terkait dengan penggunaan sistem pembayaran 
RO-PDAM. Pelatihan ini juga sudah masuk dalam perencanaan yang ada 
dikontrak kerja sama dengan CV. DSI sebagai pembuat sistem dan pihak yang 
melakukan pelatihan. Selain itu ada di program pengembangan SDM pegawai. 
Kepuasan pelatihan sampai di sedang. Hal ini ditunjukkan hasil survey yang 
dilakukan PDAM dalam Rekapitulasi Survey Kepuasan Pegawai.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 12 Rekapitulasi Survey Kepuasan Pegawai 
 

Dilihat dari hasil praktek memang pegawai belum bisa menerapkan hasil 
selama pelatihan. Pengguna banyak yang memilih menggantungkan bertanya 
kepada EDP jika mengalami kesulitan, terutama yang berkaitan dengan sistem. 
Namun permasalahan yang timbul tidak sampai mengganggu proses bisnis 
PDAM.  

 
- DS8 Mengelola Service Desk dan Masalah 

PDAM berada pada level Repeatable but Intuitive, mengindikasikan pihak 
PDAM Salatiga menyadari bahwa adanya service desk perlu. Namun belum ada 
proses yang standar dalam mengelola masalah. Pihak yang diberi tanggung jawab 
yaitu EDP (Electronic Data Procesor). Jika pihak EDP tidak bias mengelola, 
maka PDAM Salatiga melaporkan masalah system ini ke CV. DSI untuk 
dilakukan perbaikan dengan melakukan remote ke server RO-PDAM. 

 
- DS10 Pengelolaan Masalah 

PDAM berada pada level Initial/Ad Hoc, mengindikasikan permasalahan 
yang timbul dikelola oleh pihak EDP. Namun prosedur yang jelas belum ada, 
sehingga melakukan pengolahan masalah yang ada masih secara reaktif. Namun 
untuk permasalahan terkait data yang masih ada kesalahan, ini dilaporkan kepada 
Sub. Bagian Humas, Pengaduan, dan Penagihan Tunggakan dengan cara 
pencatatan manual. 
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- DS13 Mengelola Operasional 
PDAM berada pada level Initial/Ad Hoc, mengindikasikan kesadaran pihak 

PDAM Salatiga terhadap pengadaan operasional TI sudah ada. Namun belum 
secara terjadwal dilakukan. Sehingga operasional pendukung PDAM seperti 
hardware belum dilakukan pemeliharaan secara khusus. Hanya diikut sertakan 
pada pemeliharaan barang kantor, dan hanya saat mengalami kerusakan saja 
pemeliharaan hardware dilakukan. Namun untuk software RO-PDAM sudah ada 
jadwal pemeliharaan dari pihak CV. DSI yang tertera di kontrak. 

 
 

 

 

 

Gambar 15 Kontrak Pemeliharaan RO-PDAM 
 

4.3 Spider Chart PDAM Devisi Pembayaran 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 16 Spider Chart Tingkat Kematangan 
 

Tingkat kematangan PDAM Salatiga devisi pembayaran beberapa sub-
domain ada pada level berada pada level Initial/Ad Hoc yaitu menunjukkan bahwa 
perusahaan mengakui perlunya solusi TI dari permasalahan yang ada, namun 
berlum ada standarisasi dan belum menyeluruh. Untuk sub-domain ini memiliki 
target Repeatable but Intuitive yaitu menunjukkan bahwa PDAM Salatiga sudah 
mengembangkan proses terkait dengan TI, tetapi tidak ada pelatihan secara formal 
dan kemampuan pelaksanaannya tergantung pada kemampuan individu. Selain itu 
juga ada sub-domain berada pada level Repeatable but Intuitive yaitu dimana 
PDAM sudah ada proses yang dikembangkan, namun belum dilakukan secara 
baik, masih menggantungkan kemampuan individu. Pada sub-domain level ini 
memiliki target Defined menunjukkan PDAM sampai pada sudah memiliki 
prosedur TI yang telah distandarisasi, didokumentasikan, dan dikomunikasikan. 
Proses ini sudah seharusnya diikuti, namun perusahaan belum sepenuhnya 
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mengikuti prosedur yang ditetapkan jadi masih timbul permasalahan. Sehingga 
yang awalnya belum dilakukan secara pasti untuk prosesnya, kemudian 
berkembang dengan adanya prosedur yang sudah distandarisasi. 

 
4.4 Temuan Masalah 

Hasil analisa dan pembahasan menunjukkan permasalahan yang masih 
ditemui di PDAM Salatiga terkait dengan sistem pembayaran. Masalah yang 
mendasar yaitu terkait dengan pengukuran terhadap pencapaian perencanaan RO-
PDAM belum disesuaikan dengan keadaan di PDAM Salatiga. Hal ini terkait 
dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum siap dengan adanya 
penggunaan aplikasi RO-PDAM di Devisi Pembayaran. Pegawai sudah ada 
pelatihan terkait dengan sistem, namun belum dapat mengimplementasikan hasil 
pembayaran tersebut secara maksimal. Devisi TI yang mengatur untuk 
keberlangsungan kinerja TI juga belum ada, sehingga masih dilakukan dengan 
cara reaktif tergantung dari individu. Perencanaan untuk biaya operasional dan 
infrastrukturnya juga belum ada rincian perencanaannya. Sehingga untuk 
pemeliharaannya belum dilakukan secara terjadwal, khususnya untuk hardware. 
Dampaknya, data tagihan pelanggan yang dihasilkan masih belum sepenuhnya 
valid. Masih ditemukan kesalahan data tagihan pelanggan. 
 

4.5 Rekomendasi 
Rekomendasi yang dibuat berdasarkan hasil temuan dari evaluasi devisi 

pembayaran di PDAM Salatiga untuk mencapai target PDAM dengan 
meningkatkan profesionalisme pegawai (SDM) dengan target rasio mengirim 
pegawai untuk diklat atau peningkatan kompetensi sampai pada penerapan lebih 
diperhatikan. Setelah SDM, yang perlu diperhatikan juga dalam meningkatkan 
disiplin anggaran dengan pembuatan standarisasi harga untuk pengembangan 
PDAM. Karena ini juga berhubungan dengan perencanaan efisiensi biaya 
operasional TI supaya pemeliharaannya lebih terjadwal dan menjaga kapasitas TI. 
Meningkatkan pemutakhiran data klasifikasi pelanggan, supaya informasi lebih 
valid juga menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepercayaan 
pelanggan terhadap PDAM Salatiga. PDAM Salatiga yang sudah berkembang 
dengan penggunaan teknologi, seharusnya juga membuat devisi baru yang secara 
khusus menjaga segala operasional TI, yaitu devisi TI. Devisi TI juga yang 
kemudian dapat melakukan pengawasan dan mengukur efektifitas dari pencapaian 
perencanaan sistem informasi RO-PDAM. Supaya lebih mengetahui sejauh mana 
keberhasilan pencapaian dari rencana sistem ini, tentunya disesuaikan dengan 
tingkat kesiapan dari PDAM terhadap sistem ini. Melakukan survey kepuasan 
pelanggan terhadap sistem pembayaran juga perlu dilakukan secara berkala dan 
melakukan analisa terhadap hasil survey serta meningkatkan kegiatan sosialisasi 
untuk meningkatkan Quality relationship dengan pelanggan. 
 

5. Kesimpulan 
Dari hasil evaluasi kinerja PDAM Salatiga dapat disimpulkan kinerja sistem 

pembayaran di PDAM dilakukan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 
adanya beberapa sub-domain yang berada di level Initial/Ad Hoc terutama terkait 
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dengan SDM dan biaya operasional dan infrastruktur untuk TI, tapi ada pula yang 
berada pada level Repeatable but Intuitive terkait dengan pelayanan yang sudah 
dilakukan PDAM Salatiga Devisi Pembayaran sudah memuaskan pelanggan dan 
terkait dengan kerja sama dengan pihak lain sudah cukup dikomunikasikan 
dengan baik. Permasalahan yang sering timbul dikarenakan kurangnya 
kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mengimplementasikan hasil penelitian, 
melakukan pemutakhiran data yang berhubungan dengan data baca meter yang 
berdampak pada data tagihan pelanggan, mengalokasikan biaya operasional dan 
infrastruktur TI dan efektifitas penggunaan sistem terutama untuk menangani 
software RO-PDAM sebagai fasilitas baru di PDAM. Pelatihan pegawai yang 
efektif disertai dengan pengawasan kinerja dan didukung dengan meningkatkan 
disiplin pelayanan akan membantu perusahaan berkembang menjadi lebih baik 
sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan.  
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