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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang 

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang memiliki tugas 

melaksanakan kewenangan daerah yaitu di bidang pengelolaan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh 

Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu 

berhubungan dengan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi, 

Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Komputer Antar Bidang, Pengelolaan 

Produksi Informasi dan Publikasi, Pengelolaan dan Pengembangan Komunikasi 

Publik. 

 

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi 

Adapun ruang lingkup tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Malang dapat diuraikan sebagai berikut : 

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas pokok penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan 

informatika. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, secara keseluruhan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Malang mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan 

Informatika; 

2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang komunikasi 

dan informatika; 

3. pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID); 

4. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan 

kegiatan bidang pos dan telekomunikasi; 

5. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial 

dan pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi 

informasi Daerah. 
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6. pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi 

yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi, 

penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya; 

7. pelaksanaan penyusunan serta penyiapan aplikasi sistem informasi 

manajemen; 

8. pelaksanaan dan pengembangan e government dan pemberdayaan 

telematika; 

9. pemberian pertimbangan teknis komputerisasi dan telematika kepada 

Perangkat Daerah; 

10. penyuluhan di bidang komunikasi dan informatika; 

11. pelaksanaan penertiban jasa titipan untuk kantor agen; 

12. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang komunikasi dan 

informatika; 

13. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang komunikasi dan 

informatika yang menjadi kewenangannya; 

14. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang komunikasi 

dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

15. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud 

yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi; 

16. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam 

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 

17. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaannya; 

18. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah; 

19. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah; 

20. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 

21. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

22. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional dan Prosedur (SOP); 
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23. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau 

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 

24. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang komunikasi dan 

informatika; 

25. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait 

layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; 

26. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; 

27. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; 

28. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan 

29. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

pokoknya. 

2.1.2 Visi dan Misi  

Visi  

Terwujudnya Kota Malang INFORMATIF (Inovatif, Fleksibel, Original, Maju, 

Terukur, Integritas,Faktual). 

Misi  

1. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional 

dan memiliki integritas moral yang tinggi. 

2. Mengoptimalkan Sistem Layanan Kepemerintahan (e-Government) yang 

terintegrasi. 

3. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik 

komunikasi lancar dan informasi benar dalam rangka meningkatan kapasitas 

layanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat serta Mengembangkan Kemitraan, 

dan Lembaga Komunikasi dalam Penyebaran Informasi Publik berbasis Kearifan 

Lokal. 

5. Mewujudkan profesionalisme Layanan Pos dan Telekomunikasi. 

 

2.1.3 Sasaran dan Tujuan 

Untuk mewujudkan visi dan misi yang diinginkan, perlu ditetapkan tujuan 

yang mengarah pada titik sasaran yang akan dicapai dengan tetap mengacu pada 

pernyataan visi dan misi serta dengan memperhatikan isu-isu strategis. Adapun 

tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut : 
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1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang mempunyai kompetensi 

di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). 

2. Meningkatkan komitmen dan integritas Aparatur yang tinggi dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Teknologi Informasi 

Komunikasi (TIK). 

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung oleh sarana/prasarana 

yang memadai dan data yang menunjang. 

4. Pengembangan Master Plan e-Government Kota Malang 

5. Pembangunan sistem layanan kepemerintahan yang terintegrasi dan memiliki 

interoperabilitas dalam layanan publik secara online (e-Citizen, e-Licensing 

dan e-Bussines) 

6. Peningkatan Sistem Keamanan Komunikasi dan Informatika 

7. Pengembangan dan Pelayanan Informasi Publik dalam mendukung 

Keterbukaan Informasi Publik 

8. Peningkatan kualitas pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi 

publik 

9. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 

10. Peningkatan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Massa 

maupun Media komunikasi lainnya serta Kemitraan Media. 

11. Percepatan Pembangunan National Broadband Network serta penataan dan 

pengendalian proses perijinan menara telekomunikasi 

12. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di bidang Telekomunikasi 

Atas dasar tujuan yang diinginkan tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) titik-

titik sasaran yang akan dituju sebagai berikut : 

1.   Meningkatkan kapasitas Aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional 

2. Pengembangan Sistem Layanan Pemerintahan secara elektronik 

3. Penyediaan sarana prasarana 

4. Meningkatkan penerapan dan peningkatan kualitas layanan aplikasi 

egovernment pada layanan publik 

5. Pengembangan Sistem Aplikasi Informatika yang terintegrasi 
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6. Meningkatkan keberagaman aplikasi dan konten yang aman dan sehat bagi 

masyarakat 

7. Meningkatkan Pengolahan informasi dan Dokumentasi melalui peningkatan 

layanan Pengaduan dan Pengolahan konten website 

8. Peningkatan kualitas layanan informasi melalui penyediaan Daftar Informasi 

Publik sesuai Standar Layanan Informasi Publik 

9. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat melalui penyediaan, 

penyebaran dan pemanfaatan informasi secara mandiri 

10. Meningkatkan peran lembaga komunikasi dan kemitraan media dalam 

penyebaran informasi. 

11. Penyediaan Saluran Serat Optik Bersama bawah Tanah (Ducting Bersama) 

12. Pembentukan Unit Pelayanan Teknis atau Badan Usaha Milik Daerah di 

bidang telekomunikasi 

2.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Struktur Organisasi 

 

 
 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 
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Daftar Nama Pejabat 

Tabel 2.1  daftar nama Pejabat 

No Jabatan Nama Jabatan 

1. Kepala Dinas Zulkifli Amrizal, S.Sos M.si 

2. Sekertaris Dinas Ir.Yayuk Hermiati, MH 

3. Kasubbag Perencanaan Dra. Ec. Sri Suhartini 

4. Kasubbag Keuangan Prihatni Setyaningsih, SE, MM 

5. Kasubbag Umum dan Kebegawaian Sri Mulyani,  SH 

6. Kepala Bagian Statistik Drs. Sukaryono 

7. Kepala Seksi Data dan Informasi Statistik Bastian padma H., SE, M.Si 

8. Kepala Seksi Layanan Data dan Informasi 

Statistik 

Dra. ERNA WIYATI 

9. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan MOHAMAD RIDWAN, STP, MM 

10. Kepala Bidang Komunikasi Publik dan 

Persandian 

 Ir. AGUS TRI PUTRANTO, MT 

11. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 

Komunikasi Publik 

Dra. NUR CHAMIDAH 

12. Kepala Seksi Pengelolaan dan Kemitraan 

Komunikasi Publik 

FEBRIAN RETNOSARI, S.Sos, 

M.Si 

13. Kepala Seksi Persandian Dra. MOELYO ARDIATI, MM 

14. Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Ir. TITIS ANDAYANI, MM 

15. Kepala Seksi Pengelolaan e-Gov ITA NURDIYAH, S.Kom 

16. Kepala Seksi  Sarana Prasana Informatika DIDIK SUPRIYADI 

17. Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Aplikasi 

ZULKIFLI EKO PRIONO, BSC 

18. Kepala Bidang Informasi Publik (BIP) ISMINTARTI, SP 

19. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik LAODE KB AL FITRA, SP, MM 

20. Kepala Seksi Layanan Informasi DEDY SURFIANTO, SE 

21. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kemitraaan 

Informasi Publik 

DJOKO PURNOMO 
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22. Kepala UPT Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik (LPSE) 

 

REDY JANANDJAJA 

SUSELOHADI, SH, MM 

23. Kasubbag Tata Usaha ERKAN WIKANTO, S.Sos, M.Si 

24. Kepala UPT Pusat Kendali (Command 

Center) 

M. WAHYU HIDAYAT , S.Kom, 

MM 

 

2.2 Surat Digital  

Surat Digital atau Suradi adalah aplikasi Surat resmi dalam bentuk elektronik 

yang dimana aplikasi ini digunakan sebagai sistem informasi di seluruh dinas dikota 

Malang. Aplikasi ini dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Malang pada tahun 2015 dan sudah digunakan sampai sekarang, untuk sistem ini 

memberikan informasi terkait surat resmi yang dapat dilihat setiap SKPD yang ada 

dimalang untuk SKPD kurang lebih ada 189 dengan instansi atau perangkat desa dan 

organisasi yang terkait. Untuk bisa mengakses aplikasi ini harus ada perijinan dari pihak 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang yang diajukan dengan persyarataan 

yang sudah di tetapkan oleh dinas, untuk mengakses aplikasi ini dapat dengan link 

www.Suradi.Malangkota.co.id.  

2.3  Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) 4.1 

2.3.1 Pengertian Cobit 

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) 

merupakan audit sistem informasi dan dasar pengendalian yang dibuat oleh 

Information Systems Audit and Control Association (ISACA) dan IT Governance 

Institute (ITGI) pada tahun 1992. 

COBIT Framework adalah standar kontrol yang umum terhadap teknologi 

informasi, dengan memberikan kerangka kerja dan kontrol terhadap teknologi 

informasi yang dapat diterima dan diterapkan secara internasional. 

COBIT bermanfaat bagi manajemen untuk membantu menyeimbangkan antara 

resiko dan investasi pengendalian dalam sebuah lingkungan IT yang sering tidak dapat 

diprediksi. Bagi user, ini menjadi sangat berguna untuk memperoleh keyakinan atas 

layanan keamanan dan pengendalian IT yang disediakan oleh pihak internal atau pihak 

ketiga. Sedangkan bagi Auditor untuk mendukung atau memperkuat opini yang 

http://www.suradi.malangkota.co.id/


14 
 
 

dihasilkan dan memberikan saran kepada manajemen atas pengendalian internal yang 

ada. 

Pencapaian tujuannya IT governance mengintegrasikan cara optimal dari 

proses perencanaan dan pengorganisasian,pengimplementasian, dukungan serta 

proses pemantauan kinerja Teknologi Informasi.COBIT memiliki fungsi antara lain 

[4] 

a. Meningkatkan pendekatan/program audit. 

b. Mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci 

c. Memberikan petunjuk untuk IT governance. 

d. Sebagai penilaian benchmark untuk kendali Sistem Informasi /Teknologi 

Informasi.  

e. Meningkatkan kontrol Sistem Informasi/Teknologi Informasi. 

f. Sebagai standarisasi pendekatan/program audit. 

 

2.3.2 Sejarah COBIT 

COBIT pertama kali diterbitkan pada tahun 1996, kemudian edisi kedua dari 

COBIT diterbitkan pada tahun 1998. Pada tahun 2000 dirilis COBIT 3.0 dan COBIT 

4.0 pada tahun 2005. Kemudian COBIT 4.1 dirilis pada tahun 2007 dan saat ini 

COBIT yang terakhir dirilis adalah COBIT 5.0 yang dirilis pada tahun 2012. 

COBIT merupakan kombinasi dari prinsip-prinsip yang telah ditanamkan yang 

dilengkapi dengan balance scorecard dan dapat digunakan sebagai acuan model 

(seperti COSO) dan disejajarkan dengan standar industri, seperti ITIL, CMM, BS779, 

ISO 9000. 

2.3.3 Kriteria Informasi Berdasarkan Cobit 

Untuk memenuhi tujuan bisnis, informasi perlu memenuhi kriteria tertentu, adapun 7 

kriteria informasi yang menjadi perhatian COBIT, yaitu sebagai berikut: 

 

a. Effectiveness (Efektivitas). Informasi yang diperoleh harus relevan dan 

berkaitan dengan proses bisnis, konsisten dapat dipercaya, dan tepat waktu. 

b. Effeciency (Efisiensi). Penyediaan informasi melalui penggunaan sumber 

daya (yang paling produktif dan ekonomis) yang optimal. 
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c. Confidentially (Kerahasiaan). Berkaitan dengan proteksi pada informasi 

penting dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak otorisasi/tidak berwenang. 

d. Intergrity (Integritas). Berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan 

data/informasi dan tingkat validitas yang sesuai dengan ekspetasi dan nilai 

bisnis. 

e. Availability (Ketersediaan). Fokus terhadap ketersediaan data/informasi 

ketika diperlukan dalam proses bisnis, baik sekarang maupun dimasa yang 

akan datang. Ini juga terkait dengan pengamanan atas sumber daya yang 

diperlukan dan terkait. 

f. Compliance (Kepatuhan). Pemenuhan data/informasi yang sesuai dengan 

ketentuan hukum, peraturan, dan rencana perjanjian/kontrak untuk proses 

bisnis. 

g. Reliability (Handal). Fokus pada pemberian informasi yang tepat bagi 

manajemen untuk mengoperasikan perusahaan dan pemenuhan kewajiban 

mereka untuk membuat laporan keuangan. 

 

2.3.4 Komponen Control Objective 

Berdasarkan IT Governance Institute (2012), Framework COBIT disusun 

dengan karakteristik yang berfokus pada bisnis (bussiness focused). Pada edisi 

keempatnya ini, COBIT Framework terdiri dari 34 high level control objectives dan 

kemudian mengelompokan proses tersebut menjadi 4 domain, keempat domain 

tersebut antara lain: Plannig and Organization, Acquisition and Implementation, 

Delivery and Support, dan Monitoring and Evaluation. 

1. Perencanaan dan Organisasi (Plan and Organise) 

Domain ini mencakup strategi dan taktik yang dimana menyangkut 

identifikasi penyelarasan tentang bagaimana TI dapat memberikan kontribusi 

terbaik dalam pencapaian tujuan bisnis organisasi sehingga terbentuk sebuah 

organisasi yang baik dan infrastruktur teknologi yang baik. 

2. Perolehan dan Implementasi (Acquire and Implement) 

domain ini menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan dan 

penerapan teknologi informasi yang digunakan. 
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3. Deliver and Support (DS)  

Pada domain ini yang menjadi pokok pembahasan adalah proses 

pelayanan TI dan dukungan teknisnya.  

4. Monitor and Evaluate (ME)  

Domain ini membahas tentang proses pengawasan pengelolaan TI pada 

organisasi atau perusahaan. 

2.3.5 Maturity Level 

Adapun generic maturity model yang digunakan adalah: 

0 Non-existent –  

Tidak ada sama sekali proses yang terlihat. Perusahaan belum menyadari bahwa ada 

masalah yang harus dikaji. 

1 Initial/Ad Hoc –  

Ada bukti bahwa perusahaan telah menyadari ada masalah yang ada dan harus 

dikaji namun belum ada standarisasi. Tetapi, ada pendekatan ad hoc yang cenderung 

diaplikasikan sesuai kasus. Pendakatan manajemen secara umum tidak terstruktur. 

2 Repeatable but Intuitive –  

Proses telah dikembangkan pada tahap dimana prosedur yang mirip telah diikuti 

oleh bermacam macam orang yang melaksanakan tugas ini.Tidak ada training atau 

komunikasi secara formal tentang prosedur standard dan tanggung jawabnya jatuh 

pada individu. Ada ketergantungan yang tinggi pada individu dan sering terjadi error. 

3 Defined Process –  

Prosedur telah terstandarisasi dan terdokumentasi, dan komunikasi lewat 

training. Merupakan keharusan bahwa proses tersebut harus diikuti. Tetapi, sedikit 

deviasi yang terjadi. Prosedur tersebut tidak rumit tetapi formalisasi dari practice yang 

sekarang 

4 Managed and measurable –  

Manajemen memantau dan mengukur kesesuaian dengan prosedur dan 

mengambil tindakan dimana proses terlihat tidak berjalan efektif. Proses 

dikembangkan secara berkelanjutan dan memberikan practice yang baik. Otomasi dan 

alat bantu digunakan dalam cara yang terbatas dan terpecah-pecah. 

5 Optimised –  

Proses telah dirancang sampai tingkat pelaksanaan yang baik, berdasarkan hasil 

dari pengembangan berkelanjutan dan maturity modelling denganperusahaan lain. IT 
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digunakan dalam cara terintegrasi untuk mengotomasikan alur kerja, menyediakan 

alat bantu untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas, membuat perusahaan mudah 

diadaptasi. 

2.3.6 Tujuan Bisnis (Business Goals) 

Menurut [10] untuk tujuan bisnis ini dapat tercapai apabila dijalankan dengan 

menggunakan strategi bisnis yang tepat. Strategi [9] dapat didefenisikan sebagai suatu 

rangkaian kegiatan yang menentukan tujuan dan kemampuan organisasi COBIT [11] 

mendefenisikan tujuan bisnis terkait dengan akrivitas teknologi informasi yang 

umumnya ada pada perusahaan. Pada kerangka kerja COBIT hanya menjelaskan 

tujuan bisnis yang berkaitan dengan proses teknologi informasi atau sistem informasi 

yang digunakan demi memudahkab proses kontrol, COBIT mengelompokan tujuan 

tersebut ke dalam prespektif kinerja Balanced Scorecard seperti terlihat pada tabel 2.1 

[11] 

Perusahaan/organisasi mungkin tidak memiliki semua tujuan bisnis seperti 

yang dikelompokan dalam tabel tersebut. Dalam penyusunan tujuan bisnis, 

perusahaan dapat memilih yang sesuai dengan karakteristik organisasinya masing-

masing dan pemilihan tujuan bisnis ini dapat dilakukan dengan mendefenisikan proses 

bisnis utama maupun bisnis pendukung organisasi terlebih dahulu. 

Tabel 2.2 Tujuan Bisnis (Business Goals) dalam COBIT 4.1 [11] 

Prepektif Kinerja No Tujuan Bisnis (Business Goals) 

Perspektif 

Keuangan 

1 Penyediaan pengambilan investasi yang baik dari 

bisnis yang dibangkitkan teknologi informasi 

2 Pengelolaan risiko bisnis yang terkait dengan 

teknologi informasi 

3 Peningkatan transparansi dan tata kelola 

perusahaan 

Perspektif 

Pelanggan 

 

 

4 Peningkatan layanan dan orientasi terhadap 

pelanggan 

5 Penawaran produk dan jasa yang kompetitif 

6 Penentuan ketersediaan dan kelancaran leyanan 
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7 Penciptaan ketangkasan untuk menjawab 

permintaan bisnis yang berubah 

8 Pencapaian optimasi biaya dari penyampaian 

layanan 

9 Perolehan informasi yang bermanfaat dan handal 

untuk pembuatan keputusan strategis 

Perspektif Proses 

Bisnis/Internal 

 

 

 

 

 

10 Peningkatan dan pemeliharaan fungsionalitas 

proses bisnis  

11 Penurunan biaya proses 

12 Penyedian kesesuaian terhadap hukum 

eksternal,regulasi dan kontrak 

13 Penyediaan kesesuaian terhadap kebijakan 

internal 

14 Pengelolaan perubahan bisnis 

15 Peningkatan dan pengelolaan produktivitas 

operasional dan staf  

Perspektif 

pembelajaran dan 

pertumbuhan  

16 Pengelolaan inovasi produk dan bisnis 

17 Perolehan dan pemeliharaan dan karyawan yang 

cakap dan termotivasi 

 

2.3.7 Tujuan Teknologi Infomasi (IT Goals) 

Untuk mengetahui keterkaitan antara tujuan bisnis dengan tujuan Teknologi 

Informasi dan Sistem Informasi maka perlu dipahami terlebih dahulu keseluruan 

tujuan Teknologi Informasi yang telah didefenisikan dan diklasifikasikan. (IRGI, 

COBIT 4.1,2007 

Pemetaan tujuan teknologi informasi tersebut dapat dijadikan acuan bagi 

perusahaan/organisasi dalam menerjemahkan kebutuhan bisnis akan ketersediaan 

teknologi informasi. Perlu diketahui bahwa tujuan bisnis yang dipaparkan hanya 

merupakan tujuan yang terkait atau yang dapat membangkitkan bisnis. 
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Tabel 2.3. Tujuan Teknologi Informasi (IT Goals) dalam COBIT 4.1 
 

No. Tujuan TI (IT Goals) 

1 Respon terhadap kebutuhan bisnis yang selaras dengan strategi bisnis 

(Respond to business requirements in alignment with the business 

strategy) 

2 Respon terhadap kebutuhan tata kelola yang sesuai dengan arahan 

direksi (Respond to governance requirements in line with board 

directions) 

3 Kepastian akan kepuasan pengguna akhir dengan penawaran dan 

tingkatan layanan (Ensure satisfaction of end users with service offerings 

and service levels) 

4 Pengoptimasian dari penggunaan informasi (Optimize the use of 

information) 

5 Penciptaan teknologi informasi yang tangkas (Create IT agility) 

6 Pendefinisian bagaimana kebutuhan fungsional bisnis dan kontrol 

diterjemahkan dalam solusi otomatis yang efektif dan efisien (Define 

how business functional and control requirements are translated in 

effective and efficient automated solutions) 

7 Perolehan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang standar dan terintegrasi 

(Acquire and maintain integrated and standarised application sistems) 

8 Perolehan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi yang 

strandar dan terintegrasi (Acquire and maintain integrated and 

standarised IT 

infrastructure) 

9 Perolehan dan pemeliharaan kemampuran teknologi informasi sebagai 

respon terhadap strategi teknologi informasi (Acquire and maintain IT 

skills that respond to the IT strategy) 

10 Jaminan akan kepuasan yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga 

(Ensure mutual satisfaction of third-party relationships) 

11 Jaminan akan konsistensi terhadap integrasi aplikasi ke dalam proses 

bisnis (Ensure seamless integration of applications into business 

process) 

12 Jaminan transparansi dan pemahaman terhadap biaya teknologi 

informasi, keuntungan, strategi, kebijakan, dan tingkatan layanan 

(Ensure transparency and understanding of IT cost, benefits, strategy, 

policies and service levels) 

13 Jaminan akan penggunaan dan kinerja dari aplikasi serta solusi teknologi 

yang sesuai (Ensure proper use and performance of the applications and 

technology 

solutions) 
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14 Kemampuan memberikan penjelasan dan perlindungan terhadap aset-

aset teknologi informasi (Account for and protect all IT assets) 

15 Pengoptimasian infrastruktur, sumber daya dan kemampuan 

teknologi informasi (Optimise the IT infrastructure, resources and 

capabilities) 

16 Pengurangan terhadap ketidaklengkapan dan pengolahan kembali dari 

solusi dan penyampaian layanan (Reduce solution and service delivery 

defects and rework) 

17 Perlindungan terhadap pencapaian sasaran teknologi informasi (Protect 

theachievement of IT objectives) 

18 Penentuan kejelasan mengenai risiko dari dampak bisnis terhadap 

sasaran dan sumber daya teknologi informasi (Establish clarity of 

business impact of risk to IT objectives and resources) 

19 Jaminan bahwa informasi yang kritis dan rahasia disembunyikan dari 

pihak- pihak yang tidak berkepentingan (Ensure that critical and 

confidential information is withheld from those who should not have 

access to it) 

20 Kepastian bahwa transaksi bisnis yang secara otomatis dan pertukaran 

informasi dapat dipercaya (Ensure that automated business transactions 

and information exchanges can be trusted) 

21 Jaminan bahwa layanan dan infrastruktur teknologi informasi dapat 

sepatutnya mengatasi dan memulihkan kegagalan karena error, serangan 

yang disengaja maupun bencana alam (Ensure that IT services and 

infrastructure can properly resist and recover from failures due to error, 

deliberate attack or disaster) 

22 Kepastian akan minimnya dampak bisnis dalam kejadian gangguan 

layanan atau perubahan teknologi informasi (Ensure minimum business 

impact in the event of an IT service disruption or change) 

23 Jaminan bahwa layanan teknologi informasi yang tersedia sesuai dengan 

yang dibutuhkan (Make sure that IT services are available as required) 

24 Peningkatan terhadap efisiensi biaya teknologi informasi dan 

kontribusinya terhadap keuntungan bisnis (Improve IT’s cost-efficiency 

and its contribution to business profitability) 

25 Penyampaian rencangan tepat waku dan sesuai dengan kualitas standar 

maupun anggaran biaya (Deliver projects on time and on budget, 

meeting quality standards) 

26 Pemeliharaan terhadap integritas informasi dan pemrosesan infrastruktur 

(Maintain the integrity of information and processing infrastructure) 

27 Kepastian bahwa teknologi informasi selaras degan regulasi dan hukum 

berlaku (Ensure IT compliance with laws, regulations and contracts) 
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28 Jaminan bahwa teknologi informasi dapat menunjukkan kualitas layanan 

yang efisien dalam hal biaya, perbaikan yang berkelanjutan dan kesiapan 

terhadap perubahan di masa mendatang (Ensure that IT demonstrates 

cost-efficient service quality, continuous improvement and readiness for 

future change) 

 

2.3.8 Mengukur Tingkat Kematangan dengan COBIT 4.1 Maturity Model 

Maturity model adalah suatu metode untuk mengukur tingkat pengembangan 

manajemen proses, yang berarti adalah mengukur sejauh mana kapabilitas manajemen 

tersebut. Seberapa bagusnya pengembangan atau kapabilitas manajemen tergantung 

pada tercapainya tujuan-tujuan COBIT yang diterapkan. Sebagai contoh adalah ada 

beberapa proses dan sistem kritikal yang membutuhkan manajemen keamanan yang 

lebih ketat dibanding proses dan sistem lain  yang  tidak  begitu kritikal.  Di sisi  lain,  

derajat  dan  kepuasan pengendalian yang dibutuhkan untuk diaplikasikan pada suatu 

proses adalah didorong pada selera risiko perusahaan dan kebutuhan kepatuhan yang 

diterapkan. 

Penerapan yang tepat pada tata kelola TI dan sistem  di suatu lingkungan 

perusahaan, tergantung pada pencapaian tiga aspek maturity (kemampuan, jangkauan, 

dan kontrol). Peningkatan maturity akan mengurangi risiko dan meningkatkan 

efisiensi, mendorong berkurangnya kesalahan dan meningkatkan kuantitas proses yang 

dapat diperkirakan kualitasnya dan mendorong efisiensi biaya terkait dengan 

penggunaan sumber daya TI. 

COBIT mempunyai model kematangan (maturity models) untuk mengontrol 

proses-proses TI dengan menggunakan metode penilaian (scoring) sehingga suatu 

organisasi dapat menilai proses-proses TI yang dimilikinya dari skala Non-existent 

sampai dengan Optimied (dari 0 sampai 5). Maturity model ini akan memetakan: 
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                        Gambar 2.2. COBIT 4.1Maturity Model [11] 

 Pengolahan data ini bertujuan untuk dapat menentukan posisi Maturity Model 

berdasarkan pendekatan COBIT yang telah dicapai perusahaan pada saat ini. Memang 

dalam Management Guideline COBIT tidak secara spesifik menyertakan cara 

pengukuran dari Maturity Model. Dalam penelitian ini, digunakan penilaian yang 

dikemukakan oleh [12] untuk dapat mengukur Maturity Model dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Rentang jawaban dibagi ke dalam empat  skala  yaitu:  1  –  2  –  3  –  4  dengan 

Nilai Kepatutan (Compliance Value) terhadap masing-masing skala yaitu 0 – 

0,33 – 0,66 – 1. Masing-masing setiap  bobot dari nilai nilai pemenuhan tersebut 

menunjukan tingkat persetujuan terhadap satu pernyataan, seperti tertera pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 2.4. Nilai Kepatutan (Compliance Value) 

Untuk Persetujuan Terhadap Pernyataan 

Skala Jawaban atas pernyataan Nilai Kepatutan 

1 Tidak benar sama sekali 0 

2 Sedikit benarnya 0,33 

3 Sebagian besar benar 0,66 

4 Sepenuhnya benar 1 
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2. Nilai pemenuhan dari masing-masing tingkat atas setiap jawaban dari 

pernyataan  yang  diberikan  dijumlah  kemudian  dihitung   perolehan  Tingkat 

Kematangan Nilai Kepatutan (Maturity Level Compliance Value) dengan cara 

membagi total nilai pemenuhan dari tingkat [A] dengan jumlah pernyataan 

yang diberikan [B], seperti tertera pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.5. Contoh Perhitungan Tingkat            

Kematangan Nilai Kepatutan 

Tingkat 

Kematangan 

[M] 

Total Nilai 

Pemenuhan 

[A] 

Jumlah 

Pernyataan 

[B] 

Tingkat Kematangan 

Nilai Kepatutan 

[A/B] 

0 0,00 2 0,00 

1 0,00 9 0,00 

2 3,00 6 0,50 

3 8,63 11 0,78 

4 6,97 9 0,77 

5 6,31 8 0,79 

 

3. Setiap angka pada Tingkat Kematangan Nilai Kepatutan  [C]  kemudian  

dibagi dengan total keseluruhan perolehan Tingkat Kematangan Nilai 

Kepatutan, sehingga akan diperoleh Normalisasi Tingkat Kematangan Nilai 

Kepatutan, seperti tertera pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.6. Contoh Perhitungan 

Normalisasi Tingkat Kematangan Nilai Kepatutan 

 

Tingkat 

Kematangan 

[M] 

Tingkat Kematangan 

Nilai Kepatutan 

[C] 

Normalisasi Tingkat 

Kematangan Nilai Kepatutan 

(C/Sum[C]) 

0 0,00 0,000 

1 0,00 0,000 

2 0,50 0,176 

3 0,78 0,275 

4 0,77 0,272 

5 0,79 0,277 

Total 2,84 1 

 

4. Setiap Tingkat Kematangan [M] kemudian dikaitkan dengan Normalisasi 

Tingkat Kematangan Nilai Kepatutan (Normalized Maturity  Level Compliance 

Value) dari masing-masing tingkat kematangan [D] sehingga nantinya akan 
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diperoleh nilai kontribusi untuk setiap tingkat Tingkat Kematangan, seperti 

tertera pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.7. Contoh Perhitungan Nilai Akhir Tingkat Kematangan 

Tingkat 

Kematangan 

[M] 

Normalisasi Tingkat Kematangan 

Nilai Kepatutan 

[D] 

Kontribusi 

[M] x [D]

0 0,000 0,00 

1 0,000 0,00 

2 0,176 0,35 

3 0,275 0,83 

4 0,272 1,09 

5 0,277 1,38 

Total Tingkat Kematangan 3,65 

Nilai akhir yang diperoleh pada perhitungan (pada contoh ini adalah 

3,65) menggambarkan perolehan nilai untuk perhitungan Maturity levelnya 

ternyata terletak pada level 3,65. 

         Tabel 2.8. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

No. Persamaan Perbedaan 

1 Mengukur tingkat kematangan 

proses tata kelola TI dan Sistem 

Informasi dengan COBIT 4.1 

Maturity Model 

Penelitian ini mengukur dari 

pernyataan (Statements) dan 

pertanyaan dari setiap tingkat dalam 

setiap Proses TI (IT Process), hal ini  

berbeda dengan studi kasus yang 

pernah dilakukan. 




