
 

BAB 4 

HASIL DAN ANALISA 

4.1 PROGRAM SAAT INI 

Untuk mengakomodasi BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan per-

syaratan UKM untuk prosedur perbankan modern, telkomsigma telah 

mengembangkan SATU, sistem perbankan inti dengan nol investasi yang 

dibutuhkan. Karena BPR SATU menggunakan SaaS konsep (Software as a 

Service), suatu bentuk layanan Cloud Computing dibuat oleh telkomsigma. 

Telkomsigma juga menyediakan software, hardware, infrastruktur, dan ma-

najemen TI profesional yang dapat membantu bank dalam hal implemen-

tasi. Bank dapat berkonsentrasi pada bisnis inti mereka, memotong biaya 

pada CAPEX (Belanja Modal) dan fokus pada OPEX (Pengeluaran 

Operasional). Dalam bisnis perbankan, kepercayaan pelanggan, keamanan 

transaksi, dan kualitas layanan adalah tujuan prioritas bagi bank untuk men-

capai. Telkomsigma membuat software yang mudah dan fleksibel bagi per-

bankan untuk menciptakan daya saing antar bank untuk menerapkan 

prosedur perbankan modern dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. 

layanan perbankan online atau meningkatkan jumlah cabang tidak bisa efek-

tif tanpa kemudahan, kenyamanan, dan fleksibilitas bagi pelanggan untuk 

melakukan transaksi tersebut. Hal ini dapat diamati dari meningkatnya 

jumlah bentuk layanan yang diberikan oleh bank hari ini, termasuk 

penggunaan mesin ATM, SMS Banking dan berbagai delivery channel 



 
 

 

lainnya serta berbagai layanan pembayaran [Pajak, PLN, Telkom, Pendidi-

kan lembaga, dll]. 

Untuk mendukung berbagai bentuk layanan perbankan modern ber-

basis teknologi kepada pelanggan, bank memerlukan fondasi yang kuat dan 

dukungan dari jaringan internet yang online dan sistem informasi yang ter-

integrasi untuk manajemen, auditor dan regulator perbankan. Oleh karena 

itu peran Teknologi Informasi terpercaya yang dibutuhkan dalam kegiatan 

operasional perbankan sehari-hari. SATU adalah Core Banking System un-

tuk BPR, BPRKS, Koperasi dan UKM, Komunitas kami saat ini meliputi 

75 BPR, terdiri dari 678 outlet di seluruh Indonesia. Manfaat dari software 

ini adalah SATU sebagai sistem perbankan inti mengelola tabungan, depos-

ito, pinjaman, akuntansi, pelaporan operasional dan keuangan. Dioperasi-

kan secara online, real-time dan terintegrasi. 

Layanan kami juga menyediakan kemampuan untuk SMS Banking dan 

ATM Jaringan Integrasi dan Mobile EDC, memungkinkan pelanggan saat 

ini akses mudah dan fleksibel untuk dana mereka, sambil memberikan BPR 

kesempatan untuk mengembangkan produk masa depan yang menarik un-

tuk menarik pelanggan baru. SATU juga menyediakan BPR, BPRS dan 

Koperasi dengan fasilitas untuk mengembangkan "fee-base" pendapatan 

melalui pembayaran dan pembelian transaksi. Termasuk pembayaran 

TELKOM (telepon) & PLN (listrik) tagihan dan pembelian kredit seluler 

(FLEXI, Telkomsel, XL dll). Sebagai bagian dari layanan SATU, kami 

mendistribusikan EDC untuk BPR, BPRS dan Koperasi, yang lokasi EDC 



 
 

 

tidak terbatas pada kantor BPR untuk mendukung menjadi 'proaktif' dan 

dilengkapi kolektor dari BPR, BPRS dan Koperasi dalam melaksanakan tu-

gas penagihan, dan mendukung proses rekonsiliasi penagihan pada akhir 

hari, sementara secara bersamaan, memberikan pelanggan dan pelanggan 

tidak kemampuan untuk pembayaran dan pembelian transaksi di mana saja, 

saat menerima pendapatan fee based untuk BPR.  

Manfaat  software ini bagi BPR, antara lain : 

•  modern layanan End-to-End perbankan dengan memanfaatkan IT 

dan menyediakan perbankan online.  

•  Kumpulkan dana pihak ketiga dan modal.  

• Kumpulkan "fee berdasarkan" pendapatan dari berbagai transaksi 

keuangan.  

• Nol investasi di IT (CAPEX), pengeluaran hanya pada OPEX.  

• Memungkinkan BPR untuk fokus pada bisnis inti, sementara 

telkomsigma mendukung pengelolaan TI.  

Manfaat software ini bagi pelanggan:  

• Akses ke layanan perbankan online dan real time.  

•  Lebih mudah untuk melakukan transaksi keuangan.  



 
 

 

•  Menerima berbasis teknologi menarik produk dan layanan per-

bankan 

Satu menyediakan BPR dan Usaha Kecil Menengah dengan sistem 

inti perbankan, dikemas sebagai SaaS (Software sebagai Service) konsep. 

Menyediakan aplikasi untuk:  

• Konvensional BPR  

• BPR Syariah  

• Konvensional Koperasi (UKM)  

• Syariah Koperasi (UKM)  

pembangunan berkelanjutan untuk mendukung daya saing BPR un-

tuk pasar dan memenuhi permintaan pelanggan.  

Sistem SATU mempekerjakan "Sharing" Konsep Jasa dikem-

bangkan dengan konsep "berbagi" di mana aplikasi maju seluruh dapat 

terus-menerus akan memanfaatkan oleh seluruh masyarakat tetap menjaga 

prinsip kerahasiaan data, setiap transaksi sesuai dengan ketentuan dan per-

aturan Bank Indonesia. Dengan kami "Sharing" aplikasi, masing-masing 

BPR, BPRS dan Koperasi masih akan memiliki fleksibilitas untuk mengem-

bangkan berbagai produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan bisnis, 

dengan menggunakan parameter yang disediakan dalam aplikasi.  



 
 

 

SATU BPR Konvensional Sebuah sistem pengolahan inti terdiri dari:  

•  Retail Module (CIF - Master, tabungan)  

Tabungan / deposito dengan jenis perhitungan suku bunga oleh har-

ian kenaikan / leveling, tetap / flat bunga harian, minimum bulanan 

dan saldo harian minimum. 

•  Deposit Modul  

Deposito dengan konsep "waktu periodik" perhitungan dengan 

penempatan periode bulanan dan harian.  

•  Modul Pinjaman  

- Perhitungan Pinjaman Waktu / Time Loan  

- Perhitungan Pinjaman Anuitas / Efektif / Sliding  

- Perhitungan Pinjaman datar  

- Datar untuk Anuitas Pinjaman Perhitungan  

- Tabungan batas Perhitungan  

• Modul GL / Akuntansi  



 
 

 

Fasilitas untuk Akuntansi [General Ledger] yang memfasilitasi BPR 

untuk melihat data keuangan yang diperlukan dan memberikan in-

formasi tentang posisi keuangan BPR dan fasilitas melaporkan 

terdiri dari 100 + laporan  

• Modul Keamanan dan Parameter  

• Laporan Operasional  

• BI Laporan (Lapbul, SID)  

Lebih dari 25 Tahun Pengalaman PT Sigma Cipta Caraka 

[telkomsigma] memiliki pengalaman di bidang jasa Teknologi Informasi 

untuk industri keuangan dan perbankan selama lebih dari 20 tahun. Dan di-

percaya dalam mengelola HIMBARA ini (Asosiasi Bank Milik Negara, 

Bank Mandiri, BNI, BTN, BRI) ATM sistem Switching dengan lebih 

22.000 galeri ATM di seluruh Indonesia. SATU adalah solusi yang 

beroperasi 24 x 7, didukung oleh pusat data telkomsigma yang memenuhi 

standar internasional dalam hal produk dan layanan manajemen jaminan 

mutu berdasarkan ISO 9001: 2008 keamanan sertifikasi dan sistem mana-

jemen informasi berdasarkan ISO 27001: 2005 sertifikat. 



 
 

 

 

Gambar 4.0 

4.2 KRITERIA PENGUKURAN 

Kriteria pengukuran dalam proses evaluasi terhadap tata kelola sis-

tem informasi di PT BPR Mandiri Artha Abadi adalah sebagai berikut 

4.2.1 Monitoring And Evaluation 

 4.2.1.1 ME 1 Monitoring And Evaluation IT Performance 

              1.  Monitoring Approach 

                    a.   Membentuk kerangka pemantauan umum dan pendekatan  

untuk menentukan ruang lingkup, metodologi dan proses 

yang harus diikuti untuk mengukur solusi teknologi infor-

masi dan layanan pengiriman, dan memantau teknologi in-

formasi pada kegiatan operasional. 

        b.   Mengintegrasikan kerangka dengan sistem manajemen  

kinerja perusahaan 



 
 

 

  2. Definition and Collection of Monitoring Data 

      a.  Melakukan sebuah pekerjaan dengan memaksimalkan  

sistem sehingga target perusahaan dapat tercapai 

      b. Menentukan standar operasional perusahaan yang  

digunakan untuk mencapai suatu sasaran dan   

mengidentifikasi data yang ada untuk mengukur target dari 

kegiatan operasional  

c. Menetapkan proses untuk mengumpulkan data tepat waktu 

dan akurat untuk melaporkan kemajuan teknologi terhadap 

tujuan dari perusahaan 

  3. Monitoring Method 

      a. Memantau kinerja operasional perusahaan yang berpusat  

pada tujuan perusahaan yang memberikan review teknologi 

informasi dan akan di masukan ke dalam sistem pemantauan 

perusahaan 

b.  Menilai sistem yang sudah ada untuk kebutuhan operasional 

perusahaan 

c.  Menilai suatu pengawasan sistem informasi untuk mencegah 

terjadinya resiko kehilangan dan resiko kehancuran data 

         4. Performance Assesment 

a. Berkala meninjau kinerja terhadap tujuan bisnis atau target 

perusahaan, menganalisis permasalahan, dan melakukan se-

buah perbaikan terhadap permasalahan yang ada 



 
 

 

         5. Board and Executive Reporting 

  a. Mengembangkan laporan manajemen senior yang  

berhubungan dengan hasil dukungan teknologi informasi ter-

hadap kegiatan operasionalnya khususnya dalam hal kinerja 

perusahaan, investasi TI, dan layanan kepada masyarakat 

             b. Melaporkan sejauh mana kinerja perusahaan yang telah  

mencapai sebuah tujuan perusahaan dengan memanfaatkan 

sumber daya perusahaan 

            c. Memberikan laporan kinerja perusahaan kepada manajer  

senior dan memberikan feedback terhadap kinerja perus-

ahaan. 

         6. Remedial Action 

   Mengidentifikasi dan melakukan tindakan perbaikan berdasarkan 

  Pemantauan kinerja, penilaian, dan pelaporan. Ini termasuk dari  

tindak lanjut 

  Semua pemantauan, pelaporan, dan penilaian, meliputi : 

  a. Review, negosiasi, dan terbentuknya tanggapan dari  

manajemen 

  b. Penugasan tanggung jawab untuk perbaikan 

  c. Melacak hasil tindakan yang dilakukan 

 

4.2.1.2 ME 2. Monitor and Evaluate Internal Control 

  1. Monitoring of Internal Control Framework 



 
 

 

a. Meningkatkan pengawasan terhadap kinerja 

teknologi informasi untuk memenuhi target dari pe-

rusahaan 

  2. Supervisory Review 

a. Melakukan pengawasan efisiensi dan efektivitas 

kinerja teknologi informasi untuk manajerial internal 

 

  3. Control Exception 

a. Mengidentifikasi penyebab permasalahan yang tim-

bul dari kesalahan teknologi informasi 

b. Memberitahu permasalahan yang timbul pada orang 

yang bertanggungjawab 

  4. Control Self-Assesment 

a. Mengevaluasi kelengkapan dan efektivitas pengen-

dalian manajemen atas proses teknologi informasi, 

kebijakan dan kontrak melalui program berkelanju-

tan dari self-assesment 

4.2.1.3 Obtain Independent Assurance 

1. Identification of External Legal, Regulatory and Contractual  

Complience Requirements 

a. Mengidentifikasi secara terus-menerus hokum lokal 

dan internasional, peraturan, dan persyaratan ekster-

nal lainnya yang harus dipenuhi untuk dimasukkan 



 
 

 

ke dalam kebijakan organisasi, standar, prosedur, dan 

metodologi teknologi informasi. 

  2. Optimisation of Response to External Requirements 

a. Meninjau dan menyesuaikan kebijakan teknologi in-

formasi, standar, prosedur dan metodologi untuk me-

mastikan bahwa persyaratan hukum, peraturan dan 

kontrak yang ditangani dan dikomunikasikan. 

  3. Evaluation of Complience With External Requirements 

a. Konfirmasi kepatuhan kebijakan teknologi infor-

masi, standar, prosedur dan metodologi dengan per-

syaratan hokum dan peraturan 

  4. Positive Assurance of Complience 

a. Mendapatkan dan melaporkan jaminan kepatuhan 

dan ketaatan terhadap semua kebijakan internal yang 

berasal dari arahan internal atau persyaratan hukum, 

peraturan dan kontak eksternal, membenarkan bahwa 

setiap tindakan korektif untuk  

mengatasi kesenjangan kepatuhan setiap tindakan 

korektif untuk mengatasi kesenjangan kepatuhan se-

tiap telah diambil oleh pemilik proses yang ber-

tanggung jawab pada waktu yang tepat. 

  5. Integreted Reporting 



 
 

 

a. Melaporkan persyaratan hukum, peraturan dan kon-

trak dengan output  serupa dari fungsi  bisnis. 

 

4.2.1.4 ME4 Provide IT Governance 

 1. Establishment of an IT Governance Network 

a. Menentukan, menetapkan, dan menyelaraskan 

kerangka tata kelola teknologi informasi dengan tata 

kelola perusahaan secara keseluruhan. 

b. Mengkonfirmasi bahwa kerangka tata kelola 

teknologi informasi memiliki kepatuhan terhadap 

hukum dan sejalan dengan peraturan, serta menegas-

kan pelaksanaan, strategi dan tujuan perusahaan 

  2. Strategic Alligment 

a. Memastikan pemahaman yang sama antara bisnis 

dan teknologi informasi mengenai strategis bisnis 

b. Memperjelas peran teknologi informasi dalam men-

dukung bisnis, menuliskannya dalam daftar aturan 

dan sistem kerja 

c. Memastikan kepercayaan antara fungsi teknologi in-

formasi dan bisnis dapat saling mendukung 

d. Teknologi informasi dapat memberikan dampak 

perkembangan dan kemudahan dalam menjalankan 

bisnis 



 
 

 

e. Dan antara manajemen eksekutif dapat memberikan 

komitmen terhadap pengembangan teknologi infor-

masi 

  3. Value Delivery 

a. Mengelola investasi teknologi informasi dan asset 

teknologi informasi lainnya dan memastikan 

teknologi dapat mendukung strategi perusahaan dan 

tujuan dengan maksimal 

b. Memastikan dengan layanan baru dapat meningkat-

kan efisiensi dan peningkatan responsivitas untuk 

permintaan pelanggan 

c. Mengelola portofolio dengan benar dan seluruh asset 

teknologi informasi dikelola dengan benar sehingga 

dapat mengoptimasi biaya 

 

  4. Resource Management 

a. Mengawasi investasi, penggunaan dan alokasi sum-

ber daya teknologi informasi melalui penilaian secara 

reguler dan memastikan sumber daya yang tepat dan 

sejalan dengan tujuan strategis saat ini dan masa de-

pan. 

 

 



 
 

 

4.3 DATA RESPONDEN 

   

      Tabel 4.0 

 

4.4 HASIL DAN ANALISA 

 ME 1 Monitor And Evaluate Performance IT 

Manajemen kinerja TI yang efektif membutuhkan proses monitor-

ing. Proses ini termasuk mendefinisikan kinerja yang relevan indi-

kator, pelaporan yang sistematis dan tepat waktu kinerja, dan cepat 

bertindak atas penyimpangan. Pemantauan diperlukan untuk me-

mastikan bahwa hal yang benar dilakukan dan sejalan dengan arah 

set dan kebijakan. Kontrol atas proses TI adalah Memantau dan 

mengevaluasi kinerja IT. Untuk memenuhi kebutuhan bisnis untuk 

TI transparansi dan pemahaman TI biaya, manfaat, strategi, ke-

bijakan dan tingkat pelayanan sesuai dengan ketentuan tata kelola 

No Nama Posisi Job Desk Lama Bekerja

1 Muhamaad Arifin Internal Control Pemeriksaan transaksi harian sesuai dengan SOP atau tidak dan Descall 1 th

2 Dwi Rahayuningsih Treassury Memantau rekening koran bank 1 th

3 Andhika Aji L. Internal Control Pemeriksaan transaksi harian sesuai dengan SOP atau tidak dan Descall 1 th 6 bln

4 Mahardika Rizki A. Staff Reporting Reporting 1 th 5 bln

5 Yosua Izaac Admin Loan Adminitrasi Kredit 3 th

6 Novita Sari K. S.A. Marketing Administrasi Harian Marketing 3 th 5 Bln

7 Kusnadi Administrasi Kredit Administrasi Kredit Perbankan 4 th

8 Muhkaris S.A. Marketing Pengelolaan Administrasi Marketing 4 th

9 Devi Hani L. Unit Head Treasury Memantau dana seluruh cabang 5 th

10 Aprillia Dewi A. Staff Reporting Reporting 5 th

11 Wahyu Priyo Utomo Admin Legal dan Kredit Administrasi Legal dan Droping Kredit 5th

12 Rosadi Hersasongko Internal Control Pemeriksaan transaksi harian sesuai dengan SOP atau tidak dan Descall 5 th 4 bln

13 Sigit Arie CSM Div Head IT 9 th

14 Tri Yuri Lestari Head of Treasury Pengawasan dan pemantauan dana 13 th

15 Juni P. Head of Internal Control memastikan semua transaksi sesuai dengan SOP dan POJK 13 th



 
 

 

perusahaan yang berfokus pada pemantauan dan pelaporan metrik 

proses dan mengidentifikasi dan menerapkan kinerja tindakan per-

baikan.  

Tujuan dari ME 1 antara lain : 

•  Menyusun dan menerjemahkan kinerja proses laporan ke laporan 

manajemen 

• Meninjau kinerja terhadap disepakati target dan memulai diper-

lukan 

tindakan perbaikan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada 

didalam perusahaan. Dapat diukur dengan cara, antara lain :  

•  Kepuasan manajemen dan entitas pemerintahan dengan pelaporan 

kinerja 

• Jumlah tindakan perbaikan didorong oleh kegiatan pemantauan 

•   Persen proses kritis dipantau 

 

 

Tabel 4.1 

Rosady Sigit Arifin Aji Novito Devi Yuri Rizki Dewi Wahyu Kusnadi Yosua Juni Muhbaris Dwi

1 Monitoring Approach

c Sejauh mana Perusahaan memantau kontribusi teknologi informasi pada bisnis. 4 5 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3,4

Rata-Rata

3,3

3,3

23 4 3

4 3 3 3 3 4 2 3 3b
Sejauh mana Perusahaan menyesuaikan kerangka kerja dengan sistem manajemen kinerja 

Perusahaan.
4 4 4 3 3 4

No. Daftar Pertanyaan

a

Sejauh mana Perusahaan membentuk pengendalian internal untuk menentukan ruang lingkup, 

metodologi dan proses yang harus diikuti untuk mengukur solusi teknologi informasi dan 

layanan pengiriman.

4 3 5 3

Responden

3 2 4 3 3 4 3



 
 

 

1. Monitoring Approach 

Dalam Monitoring approach, Bank Mandiri Artha Abadi sudah berjalan 

dengan cukup, Bank Mandiri Artha Abadi sudah menyesuaikan dengan 

sistem yang ada. Di satu sisi sudah ada pembagian kinerja yang cukup baik. 

Terdapat prosedur-prosedur yang harus diikuti apabila terjadi suatu 

masalah. Tetapi teradang staff tidak bsa memperbaiki masalah tersebut 

karena ada beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh pihak 

Telkomsigma. Manajemen tidak selalu mengawasi sistem yang ada. Maka 

skala untuk pernyataan ini adalah 3 Define karena bank sudah mengikuti 

prosedur yang ada, sistem yangdipakai oleh bank jiga sudah dapat 

diimplementasi dengan baik dan dapat menyesuaikan kerangka kerja bank 

tersebut.  

Kekurangannya dari hal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh direksi 

kurang berkala dan staf kurang diberikan informasi mengenai perbaikan-

perbaikan sistem. Kelebihannya sudah ada prosedur-prosedur yang 

mengatur mengenai kerusakan sistem dan ada pengawasan. Dari data diatas 

angka 3.3 mennjukkan bahwa angka tersebut cukup baik, karena sistem 

monitoring approach dilaksanakan cukup baik. Angka 3.3 melampui dari 

rata-rata angka 3.0. 

 



 
 

 

 

Tabel 4.2 

2. Definition and collection of monitoring data 

Dalam pengumpulan data dan keakuratan data yang dihasilkan oleh sistem 

secara keseluruhan data yang dikeluarkan oleh sistem adalah tepat waktu 

dan dibutuhkan oleh perusahaan. Tetapi untuk keakuratan data, ada 

beberapa pegawai yang menurut mereka keakuratan datanya yang masih 

kurang. Hal ini bisa dari beberapa faktor, antara lain kemungkinan jaringan 

yang kurang bagus, kemungkinan juga dari pegawainya itu sendiri, karena 

mungkin data yang dimasukkan kurang tepat atau tidak sesuai sehingga data 

yang dihasilkan juga tidak akurat. Maka skala untuk pernyataan ini adalah 

4 managed and measured karena bank Mandiri Artha Abadi dapat 

menghasilkan suatu data dengan tepat waktu dan akurat sehingga dokumen-

dokumen yangdiminta oleh manajemen dapat dipenuhi dengan tepat waktu. 

Kekuatan dari hal ini adalah ketepatan waktu dan keakuratan data untuk 

memberikan informasi kepada direksi cukup baik. Kekurangannya adalah 

mungkin terkadang jaringan di Bank Mandiri Artha Abadi kurang baik 

sehingga ada beberapa pegawai yang menilai ketepatan waktu untuk 

memberikan informasi kurang berjalan dengan lancar. Dari data diatas 

menunjukkan bahwa data yang dihasilkan menunjukkan hasil yang cukup 

2 Definitions and Collection of Monitoring Data

c
Sejauh mana Perusahaan menentukan tolok ukur yang dapat digunakan untuk membandingkan 

sasaran, dan mengidentifikasi data yang tersedia yang dikumpulkan untuk mengukur target.
3 5 3 4 2 3 4 3 3 2 2 4 2 4 3 3,1

3,5

3,343 4 2 2

2 4 4

442

4 4 3 2 3 32 4

b
Sejauh mana Perusahaan menetapkan proses untuk mengumpulkan data yang tepat waktu dan 

akurat untuk melaporkan kemajuan terhadap target.
3 4 4 4 3 3

a
Sejauh mana Perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya untuk menentukan 

keseimbangan target dan memastikan target telah disetujui oleh pemangku kepentingan.
3 5 4 5



 
 

 

baik karena hasil yang dicapai melebihi tingkat rata-rata yang ada dan dari 

laporan yang di hasilkan juga cukup baik. 

 

 

Tabel 4.3 

3. Monitoring Method 

Sistem yang tersedia sudah dapat memenuhi kebutuhan dari bank Mandiri 

Artha Abadi dan dapat membantu kinerja dari bank Mandiri Artha Abadi. 

Laporan pemakaian sistem dari Bank Mandiri Artha Abadi juga dilaporkan 

ke OJK untuk sebagai dasar pertimbangan dan laopran rutin. Laporan 

pemakaian sistem yang ada di bank Mandiri Artha Abadi sudah ada, 

terdapat  manajemen untuk mengevaluasi kinerja dari sistem tersebut. Maka 

skala untuk pernyataan ini adalah 4 karena Bank Mandiri Artha Abadi sudah 

memenuhi laporan-laporan tersebut. Kekuatannya adalah Bank Mandiri 

Artha Abadi sudah memenuhi semua laporan pemakaian sistem dan direksi 

akan menilai dan mengevaluasi sistem yang dipakai. Dari data diatas 

menunjukkan bahwa dalam sub domain ini kinerjaya cukup baik karena 

3 Monitoring Method

b Sistem yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan operasional 4 3 5 2 3 4 2 3 3 3 2 3,1

3,4

3,5

4 3

2 4 3

4 3 2 2 3 3 3

4 4 2 3 3 42 4

c
Pengawasan terhadap teknologi informasi dilakukan ketika terjadi kecelakan atau kerugian

4 4 4 4 3 5

a

Sejauh mana Perusahaan memantau kinerja (misalnya, balanced scorecard) yang mencatat 

target, memberikan ringkasan view kinerja teknologi informasi, dan memasukan ke dalam 

sistem pemantauan Perusahaan.

4 4 4 5



 
 

 

hasil kuesioner diatas rata-rata dan BPR Mandiri sudah dapat memenuhi 

kebutuhan dengan baik dan dapat memberikan report kepada OJK. 

 

 

Tabel 4.4 

4. Performance Assesment 

Dalam hal ini, apabila terjadi suatu masalah dalam sistem, maka masalah 

tersebut tidak segera diselesaikan karena ada beberapa ada masalah yang 

harus ditangani oleh pihak vendor. Masalah yang ada dianalisis dahulu 

penyebab baru akan dicarikan solusinya. Maka skala dari penyataan tersebut 

adalah 4 defined and measured karena staff dari bank Mandiri Artha Abadi 

sudah mencoba menganalisis penyebab dan mencaikan solusi yang terbaik 

bagi Bank Mandiri Artha Abadi. Kekuatannya dalam hal ini adalah Staff 

dari Bank Maandiri Artha Abadi mencoba mencari akar permasalahan 

kemudian menganalisis dan dicarikan solusi. Kelemahannya kurangnya 

informasi perbaikan-perbaikan pada setiap masalah yang ada sehingga 

harus memanggil pihak vendor. Dari data diatas menunjukkan bahwa 

mendapatkan hasil yang  baik dan mencoba unuk menyelesaikan masalah 

terlebih dahulu.  

 

4 Performance Assessment

3,5

2 44 4 3 2 4 3 32 5a

Sejauh mana Perusahaan secara berkala meninjau kinerja terhadap target, menganalisis 

penyebab penyimpangan, dan memulai tindakan perbaikan untuk mengatasi penyebab 

penyimpangan.

4 5 4 4



 
 

 

 

Tabel 4.5 

5. Direksi juga melakukan pengawasan terhadap kinerja BPR Mandiri Artha 

Abadi dengan cara melihat laporan-laporan bulanan dan tahunan. Dalam hal 

ini, hasil kuesioner menunjukkan secara keseluruhan laporan-laporan yang 

disajikan kepada direksi baik adanya. Tetapi ada beberapa divisi, yang 

mungkin menurutnya kurang baik karena mungkin sistem yang dipakai 

dirasa kurnag maksimal dalam kegiatan operasionalnya. Maka untuk skala 

ini dari pernyataan ini adalah skala 3 Defined, karena dalam hal ini direksi 

sudah melakukan review dan melihat laporan-laporan yang ada, tetapi ada 

beberapa kemungkinan sistem yang dipakai belum maksimal. Kekuatannya 

Laporan-laporan pemakaian sistem dan kerusakan-kerusakan yang terjadi 

sudah dilaporkan ke direksi sehingga direksi akan menilai sistem ini. 

Kelemahannya adalah apabila hal ini terjadi secara terus menerus ada 

pekerjaan yang tidak maksimal dan tidak mencapai target. Dari data diatas 

menunjukkan bahwa sub domain ini mendapat nilai cukup baik,  

 

 

5 Board and Executive Reporting

c
Sejauh mana Perusahaan memberikan laporan kepada manajemen senior, dan mengumpulkan 

umpan balik dari tinjauan manajemen.
3 4 5 5 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4

3,5

3,6

3,5

2

2 4 33 4 2 3 4 3

4 4 2 3 5 4 3 3

3 5b
Sejauh mana Perusahaan melaporkan tujuan yang direncanakan telah dicapai, sumber daya 

yang dianggarkan digunakan, kinerja yang telah ditargetkan terpenuhi.
3 4 4 5

a

Sejauh mana Perusahaan mengembangkan laporan manajemen senior yang berhubungan 

dengan hasil dukungan teknologi informasi terhadap kegiatan operasional, khususnya dalam 

hal kinerja portofolio Perusahaan, program investasi IT, solusi dan layanan kinerja 

penyampaian program individu.

4 5 3 5 2 5



 
 

 

 

Tabel 4.6 

6. Dalam menyelesaikan masalah suatu sistem perusahaan tentu ada standar 

yang harus dipatuhi. Dalam hal ini, BPR Mandiri Artha Abadi mampu 

menyelesaikan masalah sistem yang ada. Penyelesaian masalah sistem 

seusai dengan kerusakan sistem yang ada, data yang ada didalam sistem 

tersebut sudah ter-cover didalam Cloud. Tim IT juga menyelidiki penyebab 

kerusakan sistem yang terjadi. Apabila kerusakannya didalam sistem, dan 

tim IT belum bisa menangani, maka tim IT akan memanggil vendor untuk 

membantu menyelesaikan kerusakan yang terjadi. Dari data diatas 

menunjukkan bahwa dalam sub domain ini mendapatkan nilai 3,5. Nilai ini 

cukup bagus dan melebihi rata-rata karena staff menilai bahwa kerusakan 

sistem yang terjadi bisa tercover dengan baik. 

 

ME 2 MONITORING AND EVALUATE INTERNAL CONTROL 

  Menetapkan program pengendalian internal yang efektif un-

tuk IT membutuhkan proses monitoring yang jelas. Proses ini men-

cakup pemantauan dan pelaporan pengecualian kontrol, hasil 

6 Remedial Actions

b Sejauh mana Perusahaan melacak hasil tindakan yang dilakukan. 4 5 5 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3,5

3,6
3 3 34 3 3 3 4 2a

Sejauh mana Perusahaan mengidentifikasi dan melakukan tindakan perbaikan berdasarkan 

pemantauan kinerja, penilaian dan pelaporan
4 5 5 5 3 4



 
 

 

penilaian diri dan ulasan pihak ketiga. Manfaat utama dari pengen-

dalian internal monitoring adalah untuk memberikan jaminan 

mengenai operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

yang berlaku efektif dan efisien. Kontrol atas proses TI adalah Me-

mantau dan mengevaluasi pengendalian internal. Untuk memenuhi 

kebutuhan bisnis untuk TI melindungi pencapaian tujuan TI dan 

sesuai dengan IT terkait hukum, peraturan dan kontrak. Yang ber-

fokus pada memantau proses pengendalian internal untuk kegiatan 

yang berkaitan dengan IT dan mengidentifikasi tindakan perbaikan 

yang telah dilakukan. Tujuannya dari ME 2 ini antara lain adalah 

sebagai berikut 

• Mendefinisikan sistem pengendalian internal tertanam dalam 

rangka proses IT  

• Pemantauan dan pelaporan atas efektivitas pengendalian internal 

atas IT  

• Pelaporan pengecualian kontrol untuk manajemen untuk tindakan 

Dan dapat diukur dengan cara, antara lain :  

• Jumlah pelanggaran pengendalian intern utama  

• Jumlah inisiatif perbaikan kontrol  

• Jumlah dan cakupan pengendalian penilaian diri 



 
 

 

 

 

 

Tabel 4.7 

1. Dalam Monitoring of Internal Control, dari data diatas secara keseluruhan 

manajer dan direksi terus memantau atau mengawasi teknologi yang ada, 

sehingga kemungkinan kecil terjadi Fraud. Pengawasan ini dilakukan untuk 

mengetahui seberapa maksimal sistem yang dipakai dan memastikan sistem 

yang dipakai sesuai dengan prosedur dan kriteria kebutuhan dari BPR 

Mandiri Artha Abadi. Manajer dan direksi akan mengembangkan sistem 

yang dipakai saat ini untuk memenuhi target dan tujuan dari BPR Mandiri 

Artha Abadi. Maka skala dalam pernyataan ini adalah 4 Managed Ana 

Measured, karena pengawasan yang terjadi cukup bagus, direksi sudah 

membuat SOP (standar Operasional Perusahaan) untuk pemakaian sistem. 

Prosedur-prosedur tersebut diikuti oleh semua staf. Kekuatannya adalah 

prosedur-prosedur sudah diikuti oleh semua staf dan sudah 

diimplementasikan serta direksi akan memaksimalkan kembali sistem yang 

ada.  
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1 Monitoring of Internal Control Framework

a
Sejauh mana Perusahaan terus memantau, meningkatkan 

kontrol teknologi informasi untuk memenuhi tujuan organisasi.
5 5 5 4 4 5 5 3 3 2 4 2 4 4 3 3,9

Rata-Rata
Responden

No. Daftar Pertanyaan



 
 

 

 

 

 

Tabel 4.8 

2. Untuk Supervisory Review, secara keseluruhan sudah dilakukan dengan 

cukup baik. Sistem ini diimplementasikan di BPR Mandiri Artha Abadi 

dengan tujuan untuk membantu pegawai BPR Mandiri Artha Abadi untuk 

melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Manajer dari masing-

masing divisi mengawasi kinerja dari timnya apakah dengan sistem ini 

membantu atau tidak. Dilihat dari data diatas, secara keseluruhan sistem 

yang dipakai membantu pekerjaan, sehingga mereka dapat menyelesaikan 

pekerjaan dengan efektif dan efisien. Tetapi ada beberapa yang menilai 

bahwa sistem ini kurang membantu, kemungkinan karena mungkin features 

dari sistem untuk bidang tertentu kurang memadai. Kekuatannya dalam hal 

ini adalah Secara keseluruhan sistem yang dipakai sudah cukup baik, efisien 

dan efektivitas dari sistem sudah cukup baik juga. Kekurangannya ada 

beberapa bagian yang kurang efektif dan efisien karena kemungkinan 

features yang dipakai kurang memeberikan kemudahan bagi staf. 

 

 

2 Supervisory Review

a

Sejauh mana Perusahaan memantau dan mengevaluasi 

efisiensi dan efektivitas kontrol teknologi informasi untuk 

manajerial internal.

5 5 5 4 4 4 5 3 3 2 5 2 4 3 3 3,8



 
 

 

 

 

Tabel 4.9 

3. BPR Mandiri Artha Abadi menganalisis suatu masalah atau kerusakan yang 

terjadi dalam sistem mereka. Setelah dianalisis kemudian mereka 

identifikasi penyebab kerusakannya seperti apa dan bagaimana 

penyelesaiannya. Dari data diatas, secara keseluruhan manajer atau direksi 

BPR Mandiri Artha Abadi dapat menyelesaikan masalah yang ada, tetapi 

tidak semua masalah sistem bisa ditangani sendiri oleh tim IT. Ada beberapa 

masalah juga yang harus memanggil dari pihak vendor supaya bisa 

diselesaikan dengan tepat. Kekuatan dari hal ini adalah Staff menganalisis 

permasalahan yang ada dan mecoba untuk memberikan solusi. Maka skala 

untuk pernyataan ini adalah 4 Managed And Measured, karena staf mencoba 

menganalisis masalah yang ada dan mencoba untuk menyelesaikannya. 

 

 

 

3 Control Exceptions

b
Sejauh mana temuan masalah dilaporkan kepada orang yang 

bertanggung jawab secara kolektif.
5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 4 3 3 3 4 3,9

3,74 25 3 5 2 4 3 45a
Sejauh mana Perusahaan menganalisis dan mengidentifikasi 

akar penyebab yang mendasarinya kesalahan kontrol.
4 4 4 5 2



 
 

 

 

Tabel 4.10 

4. Manajer dan direksi BPR Mandiri Artha Abadi melakukan evaluasi sistem 

perbankan untuk melihat features, kemudahan dalam menggunakan, 

efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, dan kebutuhan sistem 

dari BPR Mandiri Artha Abadi tercakup dalam sistem. Pihak Vendor juga 

akan memberikan pelatihan dan implementasi ke BPR Mandiri Artha Abadi 

sesuai dengan kebutuhan dan divisi yang ada. Tetapi juga ada beberapa 

divisi yang menilai bahwa kelengkapan dan efektifitas dari sistem tersebut 

kurang karena kemungkinan sistem untuk divisi tersebut features kurang 

memadai. Kekuatan dari pernyataan ini adalah direksi menilai dan 

mengevaluasi dari kinerja sistem yang dipakai. Direksi juga memanggil 

pihak vendor untuk memberikan pelatihan-pelatihan dalam pemakaian 

sistem yang ada. 

 

 

 

 

4 Control Self-assessment

a

Sejauh mana Perusahaan mengevaluasi kelengkapan dan 

efektivitas pengendalian manajemen atas proses teknologi 

informasi, kebijakan dan kontrak melalui program 

berkelanjutan dari self-assessment.

5 4 4 5 5 4 5 3 2 2 4 3 3 3 5 3,8



 
 

 

ME 3 OBTAIN INDEPENDEN ASSURANCE 

Pengawasan yang efektif dari kepatuhan memerlukan pembentukan 

proses review untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan 

persyaratan kontrak. Proses ini meliputi identifikasi persyaratan kepatuhan, 

mengoptimalkan dan mengevaluasi respon, memperoleh jaminan bahwa 

persyaratan telah dipenuhi dan, akhirnya, mengintegrasikan IT yang sesuai 

pelaporan dengan sisa bisnis. Kontrol atas proses TI  dalam ME 3 adalah 

untuk Memastikan kepatuhan dengan persyaratan eksternal. Untuk memen-

uhi kebutuhan bisnis dalam ME 3 ini TI memastikan kepatuhan terhadap 

hukum, peraturan dan persyaratan kontrak. Mempunyai fokus dalam men-

gidentifikasi semua hukum, peraturan dan kontrak dan tingkat yang sesuai 

kepatuhan IT dan mengoptimalkan proses TI untuk mengurangi risiko ketid-

akpatuhan. Target yang ingin dicapai dalam ME 3 ini antara lain  

• Mengidentifikasi persyaratan hukum, peraturan dan kontrak yang berhub-

ungan dengan IT  

• Menilai dampak persyaratan kepatuhan  

• Monitoring dan pelaporan tentang kepatuhan persyaratan ini  

Pengukuran tingkat keberhasilan ini diukur dengan  

• Biaya IT non-kepatuhan, termasuk denda  



 
 

 

• Rata-rata lag waktu antara identifikasi masalah kepatuhan eksternal dan 

resolusi 

• Frekuensi ulasan kepatuhan 

 

 

Tabel 4.11 

1. BPR Mandiri Artha Abadi mematuhi peraturan pemilihan dan penggunaan 

sistem yang ada. BPR Mandiri Artha Abadi juga selektif dalam memilih 

vendor dimana vendor yang dipilih harus mematuhi peraturan yang diatur 

di Indonesia dan bisa mempertanggungjawabkan apabila ada kerusakan. 

Peraturan ini juga diatur dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang 

mengatur bahwa sistem harus bisa memenuhi kebutuhan dari BPR Mandiri 

Artha Abadi dan bisa menghasilkan data yang diminta oleh OJK (Otoritas 

Jasa Keuangan). Dibuktikan dengan nilai tingkat kematangan yang cukup 

baik, bahwa BPR telah memilih sistem yang bisa sesuai dengan prosedur 

dan standart dari BPR Mandiri Artha Abadi. Kekuatannya dalam pernyataan 

ini adalah BPR Mandiri Artha Abadi memilih vendor yang patuh terhadap 
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1
Identification of External Legal, Regulatory and Contractual 

Compliance Requirements

a

Sejauh mana Perusahaan mengidentifikasi, secara terus 

menerus, hukum lokal dan internasional, peraturan, dan 

persyaratan eksternal lainnya yang harus dipenuhi untuk 

dimasukkan ke dalam kebijakan organisasi, standar, prosedur 

dan metodologi teknologi informasi.

5 2 3 5 5 5 5 3 3 3 5 2 3 4 4 3,8

Rata-Rata
Responden

No. Daftar Pertanyaan



 
 

 

hukum dan harus melaporkan kinerja sistem kepada OJK untuk dianalisis 

apakah sistemnya bisa meong-cover kebutuhan dari BPR atau tidak. 

 

 

Tabel 4.12 

2. Manajemen BPR Mandiri Artha Abadi juga meninjau kembali kebijakan 

teknologi dan prosedur sesuai dengan perjanjian kontrak dan peraturan 

hukum. Dari data diatas, secara keseluruhan, dalam kepatutan hukum yang 

berlaku, BPR Mandiri Artha Abadi sesuai dengan peraturan yang ada, 

kontrak dengan vendor juga sesuai dengan semua peraturan yang ada. 

Semua perjanjian dengan vendor juga harus dilaporkan kepada OJK dalam 

laporan pemakaian sistem.  Kekuatan dalam hal ini adalah BPR Mandiri 

Artha Abadi meninjau kembali SPK (Surak Perjanjian Kontrak) dengan 

vendor, apabila sudah masa tempo akan diperpanjang kembali dan 

mereview kembali bagaimana kinerja sistem yang ada dengan kebijakan 

dari BPR Mandiri Artha Abadi. 

2 Optimisation of Response to External Requirements

a

Sejauh mana Perusahaan meninjau dan menyesuaikan 

kebijakan teknologi informasi, standar, prosedur dan 

metodologi untuk memastikan bahwa persyaratan hukum, 

peraturan dan kontrak yang ditangani dan dikomunikasikan.

5 4 3 5 5 5 4 3 3 3 5 2 3 3 3 3,7



 
 

 

 

Tabel 4.13 

3. Dari data diatas, semua divisi telah melakukan semua kegiatan operasional 

sesuai dengan prosedur, standart dan diawasi oleh manajer dari masing-

masing divisi. Walaupun ada beberapa divisi yang kurang dalam 

menjalankan prosedur, standart yang berlaku, kemungkinan karena ada 

beberapa prosedur yang kurang dapat dipahami sehingga pengguna lebih 

sulit untuk mengikuti arahan yang tertulis.  Kekuatan dari pernyataan ini 

adalah Semua staf menjalan prosedur yang ada sehingga sistem yang 

dipakai berjalan dengan efisien dan efektif. Kekurangannya adalah ada 

beberapa staf yang kurang memahami adanya prosedur dari manajemen dan 

mungkin belum bisa sepenuhnya mengikuti prosedur yang tertulis. 

 

Tabel 4.14 

4. Dari data diatas, menunjukkan bahwa hasil secara keseluruhan cukup baik, 

karena kepatuhan dalam prosedur dan standart cukup baik dan ada tindakan 

korektif untuk mengatasi permasalahan yang ada. Tetapi ada beberapa divisi 

3 Ealuation of Compliance With External Requirements

3,43 35 4 4 3 2 3 4 2 4a
Sejauh mana konfirmasi kepatuhan kebijakan teknologi 

informasi, standar, prosedur dan metodologi dengan 

persyaratan hukum dan peraturan.

4 3 3 4

4 Positive Assurance of Compliance

3,65 3 2 2 4 3 3 4 4a

Sejauh mana Perusahaan mendapatkan dan melaporkan 

jaminan kepatuhan dan ketaatan terhadap semua kebijakan 

internal yang berasal dari arahan internal atau persyaratan 

hukum, peraturan atau kontrak eksternal, membenarkan 

bahwa setiap tindakan korektif untuk mengatasi kesenjangan 

kepatuhan setiap telah diambil oleh pemilik proses yang 

bertanggung jawab pada waktu yang tepat.

4 3 4 4 4 5



 
 

 

yang menilai bahwa kemungkinan ada beberapa kebijakan internal yang 

belum sesuai dengan divisi tersebut sehingg kebijakan tersebut harus 

disesuaikan kembali. Kekuatannya adalah Staff mencoba memberikan 

tindakan korektif terhadap permsalahan sistem yang ada dan sesuai dengan 

prosedur dan kebijakan yang berlaku. Kekurangannya adalah ada beberapa 

kemungkinan bahwa tindakan tersebut kurang tepat dan belum 

menyelesaikan masalah yang ada sehingga perlu dikaji ulang mengenai 

perbaikan sistem dan prosedur yang ada. Maka skala dari pernyataan ini 

adalah 3 Defined, karena staff sudah mencoba melakukan tindakan korektif 

tetapi ada beberapa hasil yang kurang baik. 

 

Tabel 4.15 

5. BPR Mandiri Artha Abadi telah menyetujui semua persyaratan hukum, 

peraturan kontrak dengan vendor untuk pemakaian sistem dan akan 

melaporkan semua persyaratan kepada pihak yang berwenang pada bagian 

sistem informasi. Dari data diatas, ada beberapa divisi yang menilai bahwa 

persyaratan hukum dan peraturan kontrak dengan vendor kemungkinan 

tidak memaksimal dalam hal melaporkan. Kekuatan dari pernyataan ini 

adalah BPR Mandiri Artha Abadi menyetujui semua peraturan hukum 

mengenai pemilihan sistem pada vendor, penggunana sistem dan perbaikan 

5 Integrated Reporting

a
Sejauh mana Perusahaan melaporkan persyaratan hukum, 

peraturan dan kontrak dengan output serupa dari fungsi 

bisnis.

4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 4 3 4 3 3 3,3



 
 

 

sistem dan memperbaharui kontrak dengan vendor dan memberikan laporan 

kepada OJK mengenai sistem yang dipakai. 

 

ME 4 Privide IT Governance 

Membangun kerangka kerja tata kelola yang efektif termasuk mendefinisi-

kan organisasi struktur, proses, kepemimpinan, peran dan tanggung jawab 

untuk memastikan bahwa investasi TI selaras dan disampaikan sesuai 

dengan strategi perusahaan dan tujuan. Kontrol atas proses TI Menyediakan 

tata kelola TI yang memenuhi kebutuhan bisnis untuk TI mengintegrasikan 

IT governance dengan tujuan tata kelola perusahaan dan mematuhi undang-

undang, peraturan dan kontrak dengan berfokus pada pembuatan laporan 

papan atas strategi TI, kinerja dan risiko, dan menanggapi tata kelola per-

syaratan sejalan dengan arah papan. Tujuan dari ME 4 ini adalah 

• Membuat kerangka kerja tata kelola TI terintegrasi ke tata kelola perus-

ahaan  

• Mendapatkan jaminan independen atas status pengelolaan TI  

Hasil dari ME 4 ini dapat diukur dengan cara antara lain:  

• Frekuensi pelaporan papan atas IT kepada stakeholder (termasuk 

kematangan) 

• Frekuensi pelaporan dari IT ke papan (termasuk jatuh tempo) 

• Frekuensi ulasan independen kepatuhan IT 



 
 

 

 

 

Tabel 4.16 

1. Dalam hal menyelaraskan sistem dalam kerangka kerja dan lingkungan 

kerja di BPR Mandiri Artha Abadi sudah dilakukan dengan cukup baik. 

Dalam beberapa bidang sistem dapat membantu pekerjaan. Tetapi disisi lain 

juga, terdapat juga yang kurang dapat menyelaraskan dengan lingkungan 

kerja dalam divisi tertentu. Kemungkinan bisa dari sistem atau dari 

penggunanya. Apabila dari sistem, maka sistem tersebut belum bisa 

memeberikan kemudahan dalam kegiatan operasional dari divisi tersebut. 

Apabila dari sisi pengguna, maka perlu dilakukan pelatihan kembali 

sehingga sistem yang dipakai juga dapat berjalan dengan maksimal dalam 

divisi tersebut. 
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1 Establishment of an IT Governance Framework

a

Sejauh mana Perusahaan menentukan, menetapkan dan 

menyelaraskan kerangka tata kelola teknologi informasi 

dengan tata kelola Perusahaan secara keseluruhan.

4 4 4 5 4 5 4 2 2 2 5 3 3 3 4 3,6

b

Sejauh mana Perusahaan mengkonfirmasikan bahwa 

kerangka tata kelola teknologi informasi memiliki kepatuhan 

terhadap hukum dan sejalan dengan peraturan, serta 

menegaskan pelaksaan, strategi dan tujuan dari Perusahaan.

4 4 4 5 4 4 3 2 2 2 5 3 3 3 4 3,5

Rata-Rata
Responden

No. Daftar Pertanyaan

2 Strategic Alignment

3,8

3,9

3,8

3,5

4 3 3 3

5 2 4 4 3

5 3 3 3 5

4 3 2 2

4

3 4

4 2 2 2 4 3 4 3

4 2 3 2 4 3

5

4 5

d
Sejauh mana teknologi informasi dapat memberikan dampak 

perkembangan dan kemudahan dalam menjalankan bisnis.
4 5 3 4 4 5

a

Sejauh mana Perusahaan memastikan pemahaman yang 

sama antara bisnis dan teknologi informasi mengenai strategi 

bisnis.

5 4 4

c

Sejauh mana Perusahaan memastikan kepecayaan antara 

fungsi teknologi informasi dan bisnis dapat saling 

mendukung.

5 5 4 5

5 5

b

Sejauh mana Perusahaan memperjelas peran teknologi 

informasi dalam mendukung bisnis, menuliskannya dalam 

daftar aturan dan sistem kerja.

4 5 4 5 5 4



 
 

 

Tabel 4.17 

2. Setiap perusahaan mempunyai target dan tujuan bisnis termasuk bidang 

perbankan. Dari data diatas, secara keseluruhan sistem yang dipakai sudah 

menunjukkan bahwa sistem ini sudah memberikan kemudahan untuk 

mencapai target dan tujuan perusahaan dengan strategi yang disusun oleh 

direksi dan manajemen BPR Mandiri Artha Abadi. Tetapi ada beberapa 

divisi yang menilai bahwa sistemnya belum berkembang secara maksimal 

sehingga kinerjanya mungkin kurang maksimal. 

 

 

Tabel 4.18 

3. Dari data diatas, secara keseluruhan BPR Mandiri Artha Abadi sudah cukup 

baik dalam mengelola teknologi informasi, mendukung strategi bisnis, 

meningkatkan efisien, dan meningkatkan layanan kepada nasabah. Tetapi 

tidak semua divisi dapat mengelola teknologi informasi, karena mungkin 

sistem yang dipakai belum bisa secara maksimal dapat dikelola dengan baik 

sehingga strategi dan tujuan perusahaan belum tercapai maksimal. 

3 Value Delivery

a

Sejauh mana Perusahaan mengelola investasi teknologi 

informasi dan aset teknologi informasi lainnya dan 

memastikan teknologi informasi dapat mendukung strategi 

Perusahaan dan tujuan dengan sangat maksimal.

5 5 4 4 5 4 5 3 2 3 4 2 3 4 3 3,7

b

Sejauh mana Perusahaan memastikan dengan layanan baru 

dapat meningkatkan efisiensi dan peningkatan responsivitas 

untuk permintaan pelanggan.

5 5 4 5 5 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3,7

3,52 2 5 2 34 5 3 5 5 2 344 4c

Sejauh mana Perusahaan mengelola portfolio dengan benar 

dan seluruh asset teknologi informasi dikelola dengan benar 

sehingga dapat mengoptimasi biaya.



 
 

 

 

Tabel 4.19 

4. Dari data diatas, secara keseluruhan BPR Mandiri Artha Abadi dapat 

mengelola asset teknologi informasi yang ada dan memastikan bahwa 

sumber daya yang tepat dan sejalan dengan tujuan dari kegiatan operasional 

BPR Mandiri Artha Abadi. Ada beberapa yang menilai bahwa BPR Mandiri 

Artha Abadi belum sepenuhnya mengawasi penggunaan teknologi 

informasi dan investasi teknologi informasi secara berkala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5  PEMBAHASAN 

4 Resource Management

3 4 3,85 2 3 2 5 3 3a

Sejauh mana Perusahaan mengawasi investasi, penggunaan 

dan alokasi sumber daya teknologi informasi melalui 

penilaian secara reguler dan memastikan sumber daya yang 

tepat dan sejalan dengan tujuan strategis saat ini dan masa 

depan.

4 5 4 5 4 5



 
 

 

 

 

Tabel 4.20 

 Menurut data diatas, domain Monitor and Evaluate dalam kategori 

defined process karena dalam domain ini, sistem informasi BPR Mandiri 

Artha Abadi sudah cukup baik, karena dalam proses standar dari BPR Man-

diri Artha Abadi sudah didokumentasikan dan diikuti sesuai dengan 

prosedur kebijakan dari BPR Mandiri Artha Abadi. Sistem informasi yang 

sudah ada juga membantu para manajer dan direksi dari BPR Mandiri Artha 

Abadi dalam hal pengambilan keputusan. Pembagian tugas dari seluruh 

staff BPR Mandiri Artha Abadi sudah terbagi dengan jelas dan sudah men-

jadi tanggung jawab dari seluruh staff. Secara sistem tugas tersebut sudah 

terbagi, seluruh staff mempunyai user name dan password untuk login ke 

sistem, tetapi BPR tidak sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap sis-

tem yang ada. Walaupun nilai rata-rata tingkat kematangan domain ini 

cukup baik, tetapi ada beberapa penilaian dari beberapa bidang yang kurang 

baik, dikarenakan sistem yang digunakan sudah berjalan dengan baik tetapi 

pada beberapa bidang, sistem ini kurang berjalan dengan maksimal. 

Laporan-laporan yang diterima oleh manajer atau direksi juga kurang, ka-

Domain Keterangan Hasil perhitungan

ME 1 Monitoring And Evaluate Performance IT 3.3

ME 2 Monitoring And Evaluate Internal control 3.8

ME 3 Obtain Independen Assurance 3.6

ME 4 Provide IT Governance 3.7

Rata-Rata 3.6



 
 

 

rena dari staff IT tidak secara terus-menerus melaporkan sistem yang dipa-

kai di BPR Mandiri Artha Abadi, karena dengan menggunakan aplikasi dari 

PT Sigma, BPR Mandiri Artha Abadi akan sedikit terjadi permasalahan dan 

trouble. Biasanya kalau ada permasalahan mengenai aplikasi tersebut, tim 

IT melihat permasalahan terlebih dahulu, kalau kemasukan virus, computer 

yang bersangkutan harus diinstal ulang dan dibersihkan supaya bisa diper-

baiki kembali. Apabila terjadi permasalahan yang cukup serius dan tim IT 

tidak bisa memperbaiki, biasanya dari pihak PT Sigma akan datang lang-

sung ke BPR.  

BPR Mandiri Artha Abadi akan melaporkan hasil kinerja sistem ke 

OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Semua tindakan dari tim IT terhadap perma-

salahan yang ada didokumentasikan dan dilaporkan ke manajer IT. BPR 

Mandiri Artha Abadi juga belum menyelaraskan kerangka tata kelola 

teknologi informasi secara keseluruhan, sehingga BPR Mandiri Artha Ab-

adi dapat menata kembali sistem informasi yang baik dan bisa mencakup 

dari semua divisi yang ada. Ketaatan sistem terhadap hukum sangat penting 

karena apabila sistem ini tidak patuh hukum, akibatnya sistem ini tidak ber-

jalan dengan baik, dan OJK akan menindaklanjuti untuk proses perizinan 

dari sistem yang dipakai. Semakin bertambahnya waktu, sistem akan 

berkembang dengan pesat, dengan adanya perkembangan ini, sistem yang 

dipakai dapat memberikan kemudahan bagi nasabah dan penggunanya, ka-

rena apabila sistem kurang berkembang, maka proses pelayanan kepada na-

sabah akan terasa sangat sulit dan nasabah kurang puas akan layanan. Nilai 



 
 

 

investasi dari sebuah teknologi informasi akan sangat besar, apabila kita 

tidak memaksimalkan teknologi yang ada, maka biaya yang kita keluarkan 

untuk investasi teknologi informasi akan terbuang begitu saja. Apabila kita 

memaksimalkan teknologi informasi dan menjalankan dengan sesuai tujuan 

bisnis, maka biaya yang dikeluarkan akan bermanfaat dan tidak terbuang 

begitu saja.  

Dalam melakukan investasi teknologi informasi, kita juga harus 

melihat kebutuhan dari BPR Mandiri Artha Abadi, apabila kebutuhan dari 

BPR Mandiri Artha Abadi sudah terpenuhi, maka investasi teknologi infor-

masi untuk BPR Mandiri Artha Abadi akan sesuai dengan target teknologi 

yang diharapkan serta dapat meningkatkan pelayanan dan efisiensi kerja. 

Untuk hal investasi sistem, dari direksi mempercayakan kepada supervisor 

IT untuk melakukan studi banding ke BPR lain dan Bank Jateng selama dua 

minggu. Dengan adanya studi banding ini diharapkan supervisor dapat 

memilih sistem informasi yang tepat untuk BPR Mandiri Artha Abadi. 

Direksi menunggu laporan dari supervisor IT tentang studi banding dan sis-

tem mana yang dipilih. Setelah menganalisis dari domain yang kurang baik, 

peniliti menyimpulkan bahwa sistem yang digunakan oleh BPR Mandiri Ar-

tha Abadi cukup baik masuk dalam kategori defined process, tetapi ada be-

berapa kekurangan didalamnya, yaitu dari sisi pengendalian internal BPR 

Mandiri Artha Abadi dan tata kelola teknologi informasi. Apabila sudah ter-

penuhi semua, maka teknologi informasi yang dipakai oleh BPR Mandiri 



 
 

 

Artha Abadi akan berjalan dengan baik dan dapat diawasi oleh manajer atau 

direksi.




