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BAB IV 

ANALISIS HASIL 

 

4.1.Profil Perusahaan 

PT Semarang Makmur merupakan perusahaan dengan fasilitas 

Pemasaran Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak dalam industri 

baja lembaran lapis seng. PT Semarang Makmur berusaha untuk 

memenuhi harapan pemerintah Republik Indonesia untuk menghidupkan 

dan menggerakan potensi permodalan dalam negeri (Modal Nasional), 

serta menunjang terlaksananya pembangunan nasional. Dalam hal ini 

keberadaan PT Semarang Makmur akan menjamin pengadaan bahan 

bangunan seperti baja lembaran lapis seng plat, seng gelombang, dan 

talang tanpa sambung. 

Mesin yang digunakan oleh PT Semarang Makmur adalah Semi 

Conductor System dengan peralatan-peralatan modern, sehingga kualitas 

hasil produksi dan kesinambungan proses produksi lebih stabil dan 

menghasilkan produk yang lebih bagus. PT Semarang Makmur 

menggunakan merk dagang KING ELEPHANT, cap dagang yang telah 

mendapat ijin untuk menggunakan tanda SILL dari Departemen 

Perindustrian Republik Indonesia sehingga mutu komoditasnya diakui 

telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam standar 

Industri Indonesia no SILL 0137-80. Gambar 4.1 di bawah ini merupakan 

poster tampilan produk PT Semarang Makmur. 
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Gambar 2. Produk PT Semarang Makmur 

Sumber: Data Sekunder (2016) 
 

Perusahaan ini, berdiri sejak tahun 1977, berlokasi di Jalan 

Simongan 102, Semarang, Jawa Tengah,telah berganti nama sebanyak dua 

kali, yaitu dari PT Semarang berubah menjadi PT Semarang Djaya Sakti, 

lalu berubah menjadi PT Semarang Makmur (tahun 1975). Hingga 

sekarang jumlah karyawan perusahaan sekitar 180 orang, terdiri dari 120 

karyawan pabrik, 40 karyawan kantor (staf), dan 20 karyawan lain-lain 

seperti satpam, cleaning service, dan lainnya. Visi dan Misi PT Semarang 

Makmur adalah: 

a. Visi 

Menjadi yang terbaik dan paling dipilih dan memiliki kualitas yang 

nomor satu di Indonesia. 
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b. Misi 

PT Semarang Makmur melalui pembuatan bahan atap, lisplang dan 

dinding, dan pengembangan masyarakat, akan memberikan 

keuntungan pada konsumen dan tetap menjaga tugas dengan tanggung 

jawab pada semua kepentingan pekerjaan  

 

4.2.Struktur dan Desain Organisasi PT. Semarang Makmur 

PT Semarang Makmur memiliki empat departemen yaitu Plant 

Department, General Affairs, General Affairs, dan Finance & Accounting 

Department dapat dilihat pada tampilan gambar 3.  

Gambar 3. Struktur Organisasi PT Semarang Makmur 
Sumber: Data Sekunder (2016) 
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Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab setiap bagian PT 

Semarang Makmur: 

4.2.1. Direksi dan General Manager 

Direksi PT Semarang Makmur, dijabat oleh Teguh Santoso 

Sulistijo, berperan dalam pengambilan keputusan dan melakukan 

pengawasan kinerja perusahaan. Di bawah direksi, General 

Manager, yang dijabat oleh Nathanael Rahardjo, bertugas 

mengelola kegiatan operasional perusahaan dan mengontrol kinerja 

empat departemen. Ada seorang sekretaris, dijabat oleh Yuliani, 

yang bertugas membantu kelancaran pekerjaan general manager.  

4.2.2. Plant Department(Departemen Pabrikasi) 

Manajersenior plant department, yang dijabat oleh Agus 

Sujanto, bertanggung jawab mengontrol semua pekerjaan yang 

berkaitan dengan produksi, penyimpanan, dan teknis.Ada seorang 

sekretaris yang membantu pekerjaan manajer. Manajer plant 

departmentmembawahi limabidang yaitu:  

a. Warehouse(Pergudangan) 

Bidang ini terbagi menjadi dua yaitu Material & Parts 

(Komponen dan Bahan Baku)dan WarehousePergudangan. 

Masing-masing bidang dikepalai oleh asisten manajer. Mereka 

bertanggung jawab mengelola dan mengawasi kinerja 

karyawan di gudang barang jadi, bahan baku, bahan baku tidak 
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langsung, dan sparepart. Bidang Material & Parts memiliki 2 

pekerja tetap, sedangkanWarehouse memiliki 8 pekerja tetap.  

b. Special Product (Produk Khusus) 

Bidang ini dikepalai seorang manajer yaitu Agus S dan 

seorang pengawas serta 16 pekerja  tetap. Bagian ini 

bertanggung jawab pada produk-produk dengan pesanan 

khusus. 

c. Production(Produksi) 

Production Manager bertugas mengawasi dan mengelola 

operasional produksi. Production Manager memiliki 

administrasi produksi yang terdiri dari  pekerja tetap dan Chief 

Supervisor. Di bawah Chief Supervisor masih ada Supervisor 

GalvanizedShift, pada bagian ini terdapat 30 pekerja tetap. 

d. Technical(Teknis) 

Technical Manager, dibantu seorang asisten manajer, 

berwenang mengawasi bagian teknik seperti bengkel, listrik, 

dan bangunan. Asisten membawahi 2 orang teknisi listrik, 2 

orang bagian pemeliharaan (maintenance), 6 orang bagian 

sarana, 9 orang bagian bangunan pabrik, 7 orang bagian 

bengkel, dan 1 orang bagian gambar dan administrasi teknik. 

e. Quality & Process Control (Pengawasan Kualitas dan Proses) 

Pada bagian terakhir yang harus bertanggungjawab langsung 

kepada Senior Manager Plant Department yaitu bagian 



30 
 

Quality & Process Control yang terdiri dari 4 pekerja 

tetap.Bagian ini bertanggung jawab untuk memantau proses 

dan hasil produksi. 

4.2.3. General Affairs Department  

  Senior Manager General Affairs Department, yang dijabat 

oleh Nathanael Rahardjo, bertanggung jawab mengawasi kinerja 

personalia dan pembelian. Ada dua manajer yang bertanggung 

jawab langsung kepada Senior Manager General Affairs 

Department, yaitu:  

1. Personel & General Affairs Manager 

Personel & General Affairs Managermembawahi 2 asisten 

manager, yang pertama adalah General Affairs Asisstant, yang 

bertanggung jawab pada bagian ini adalah bagian Kendaraan 

yang terdiri dari 5 pengemudi dan 1 pekerja tetap, serta staf 

yang terdiri dari 5 pelayan dan 3 pekerja tetap, resepsionis atau 

operator telepon, dan satpam. Kedua adalah Personel Asisstant, 

berkaitan dengan poliklinik dan administrasi. 

2. Purchasing Manager 

Purchasing Managerbertugas mengawasibagianLocal 

Purchasing Assistant Manager dan mengatur impor atau ekspor, 

sedangkanbagian Local Purchasing Assistant Manager 

mengatur bagian Pembelian. 
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4.2.4. Marketing Department (Pemasaran) 

Senior Manager Marketing Department, yang dijabat oleh 

Heryanti Sutedja, berwenang serta bertanggung jawab dalam 

bidang pemasaran produk. Bagian ini membawahi dua bidang 

yaitu Marketing Administrasi Manager, yang bertugas mengatur 

bagian Administrasi Marketing, dan Sales Manager yang 

bertugas mengatur Special Product Sales Assistant Manager dan 

Sales Represent Bidang Proyek. 

4.2.5. Finance & Accounting Department (Akuntansi dan Keuangan) 

Senior manager departemen ini berwenang untuk 

mengelola dan mengawasi operasional keuangan dan akuntansi. 

Ada 3 manager yang harus bertanggungjawab pada senior 

manager bagian ini yaitu: 

1. Finance Manager, pada bagian ini terdapat bagian yang 

mengurus kasir, kas bank dan dinas luar yang harus 

bertanggungjawab pada Finance Manager.  

2. General Accounting Manager pada bagian ini ada 

accounting staff yang harus bertanggungjawab pada proses 

pencatatan akuntansi perusahaan.  

3. Cost Accounting & Electronic Data Processing Manager 

mengontrol operasional komputer perusahaan, pada bagian 
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ini ada Electronic Data Processing Assistant Manager dan 

staff yang harus bertanggung jawab.  

4.3.Sistem pada PT Semarang Makmur 

PT Semarang Makmur telah menggunakan sistem supaya kegiatan 

perusahaan lebih akurat. Perusahaan, sudah menggunakan aplikasi 

sistem Visual Fox Pro, yang dibuat oleh manajer bagian EDP, sejak 

tahun 2000. Hampir seluruh bagian perusahaan sudah menggunakan 

sistem ini. Antar bagian sistem sudah saling terintegrasi. Dari gambar 

4.2 hingga 4. Berikut ini adalah beberapa tampilan sistem PT 

Semarang Makmur. 

 
Gambar 4. Tampilan Login Sistem 

Sumber: Data Sekunder (2016) 
 

 
Gambar 5. Tampilan Input Tanggal Login 

Sumber: Data Sekunder (2016) 
 



33 
 

 
Gambar 6. Tampilan Submenu Transactional 

Sumber: Data Sekunder (2016) 

 

Gambar 7. Tampilan Submenu Mis Report 

Sumber: Data Sekunder (2016) 

 
Gambar 8. Tampilan Submenu DSS Report 

Sumber: Data Sekunder (2016) 
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Gambar 9. Tampilan Submenu ESS Report 

Sumber: Data Sekunder (2016) 

 

Gambar 10. Tampilan Submenu Maintanance 

Sumber: Data Sekunder (2016) 

 

Gambar 11. Tampilan Submenu Security 

Sumber: Data Sekunder (2016) 
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Gambar 12. Tampilan Submenu Pembelian 

Sumber: Data Sekunder (2016) 

 

Gambar 13. Tampilan Daftar Barang Jadi 

Sumber: Data Sekunder (2016) 
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Gambar 14. Tampilan Mutasi Data 

Sumber: Data Sekunder (2016) 

 
Gambar 15. Tampilan Input Barang Jadi 

Sumber: Data Sekunder (2016) 
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Gambar 16. Tampilan Laporan Posisi Persediaan CRSS 

Sumber: Data Sekunder (2016) 

 

 
Gambar 17. Tampilan Posisi Stock Barang Jadi 

Sumber: Data Sekunder (2016) 

 

4.4.Data Responden 

Responden penelitian ini adalah 40 karyawan PT Semarang 

Makmur yang aktif menggunakan sistem aplikasiperusahaan. 

Responden terdiri dari 10 orang manager dan 30 orang 



38 
 

stafdenganberagam usia dan lama bekerja di perusahaan. Berikut ini 

adalah rincian distribusi data responden. 

 

4.4.1. Distribusi Data Berdasarkan Usia 

Perusahaan ini memiliki karyawan dengan beragam usia mulai 

dari yang paling muda yaitu 23 tahun hingga yang paling tua 

adalah 67 tahun. Peneliti membagi usia responden menjadi tiga 

kategori yaitu dari 23 tahun hingga 38 tahun, 39 tahunhingga 

54 tahun, dan 55 tahun hingga tahun 67.  

Tabel 4.1 

Distribusi Data Responden Berdasarkan Usia 
usia 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 23-38 7 17,5 17,5 17,5 

39-54 17 42,5 42,5 60,0 

55-67 16 40,0 40,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Sumber: Data Primer (2016) 

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa karyawan pada usia antara 

39 tahun hingga 54 tahun dan 55 tahun hingga 67 tahun 

mempunyai jumlah yang hampir sama. 42,5% pada usia antara 

39 tahun hingga 54 tahun dan 40% pada usia antara 55 tahun 

hingga 67 tahun. Sedangkan pada usia antara 23 tahun hingga 

38 tahun hanya 17,5% yaitu hanya 7 karyawan. 

 

4.4.2. Distribusi Data Berdasarkan Lama Bekeja 

Selain dengan usia, distribusi data juga dapat dilihat 

berdasarkan lama bekerja. Responden yang diambil pada 
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penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori 1 

pada responden yang lama bekerjanya kurang dari 10 tahun, 

antara 11 hingga 30 tahun pada kategori 2, dan lebih dari 30 

tahun pada kategori 3. 

Tabel 4.2 

Distribusi Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

lama_bekerja 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <10 8 20,0 20,0 20,0 

11-30 19 47,5 47,5 67,5 

>30 13 32,5 32,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Sumber: Data Primer (2016) 

Pada PT Semarang Makmur memiliki karyawan yang 

cukup loyal. Dapat dilihat pada tabel 4.2, hanya 8 orang atau 

20% saja yang bekerja dibawah 10 tahun. Sedangkan sisanya 

lebih dari 10 tahun yang dibagi, 47,5% yang sudah bekerja 

antara 11 tahun hingga 30 tahun dan 32,5% dengan jumlah 13 

karyawan yang sudah bekerja lebih dari 30 tahun. 

 

4.5.Analisis Hasil 

Domain MEA terbagi dalam 3 subdomain, masing-masing mulai 

dari level 0 hingga 5. Subdomain MEA 01 terdiri dari 33 pernyataan, 

bagian kedua yaitu MEA 02 terdiri dari 32 pernyataan, dan MEA 03 

bagian ketiga terdiri dari 26 pernyataan. Setiap pernyataan kuesioner 

memiliki 4 pilihan jawaban yaitu: 
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a. Tidak Benar Sama Sekali (TBS): dengan skor nilai 1 

b. Ada Benarnya (AB): dengan skor nilai2 

c. Sebagian Besar Benar (SBB): dengan skor nilai3 

d. Sepenuhnya Benar (SB): dengan skor nilai4 

4.5.1. Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja, dan Kesesuaian 

(MEA 01) 

MEA 01 akan menganalisis apakah organisasi ini mempunyai 

penilaian kinerja dan kesesuaian yang baik dengan menyediakan 

transparansi kinerja dan penyesuaian tujuan pencapaian 

organisasi. Berikut adalah analisis pada setiap pernyataan yang 

ada pada setiap level dari MEA 01. 

a. Level 0 

Tabel 4.3 

Pemetaan Jawaban Responden MEA 01 Level 0 

No Pernyataan TBS AB SBB SB 
M S T M S T M S T M S T 

1 Organisasi memiliki 

sistem pengawasan 

terhadap proses 

teknologi informasi 

0 0 0 2 10 12 4 12 16 4 8 12 

2 Pemantauan terhadap 

proyek atau proses 

teknologi informasi 

dilakukan secara 

independen 

2 0 2 1 8 9 4 20 24 3 2 5 

3 Tersedianya laporan 

data yang akurat dan 

tepat waktu 

0 0 0 0 6 6 6 14 20 4 10 14 

4 Organisasi menyadari 

kebutuhan 

pemahaman terhadap 

kejelasan tujuan 

proses teknologi 

informasi. 

0 0 0 1 9 10 3 15 18 6 6 12 

    Sumber: Data Primer (2016) 
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Dilihat dari tabel 4.3 dapat dianalisis pada setiap pernyataan 

sebagai berikut: 

1. Pada organisasi ini terdapat sistem pengawasan pada 

setiap proses teknologi informasi dalam bentuk manager 

EDP akan mengecek dan mengawasi setiap proses 

teknologi informasi. Namun dari 40 responden terdapat 

12 responden yang kurang paham terhadap sistem 

pengawasan teknologi informasi, 10 responden 

diantaranya adalah bagian staff yang merupakan 

sebagian besar pada bagian administrasi yang 

menggunakan sistem hanya sebagian kecil saja dari 

pekerjaannya sehingga proses pengawasan tidak 

dirasakan berkala hanya bila saat terjadi eror saja. Hal ini 

yang menyebabkan pada bagian administrasi kurang 

merasakan pengawasan sistem yang telah dimiliki oleh 

perusahaan. Sehingga 30% dari seluruh responden pada 

jawaban ada benarnya. 

2. Pemantauan pada proses teknologi informasi pada PT 

Semarang Makmur telah dilakukan secara independen 

yang dilakukan oleh bagian EDP. 2 responden dari 

bagian manajer tidak paham secara mendetail 

pemantauan proses teknologi yang dilakukan sehingga 

menjawab tidak benar. 
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3. 34 responden merasa bahwa laporan data yang tersedia 

telah akurat dan tepat waktu. Namun 6 responden yang 

merupakan staff yang masih merasa kurang akurat 

karena pada bagian tertentu seperti bagian administrasi 

hanya menggunakan sistem pada input data saja. Tetapi 

tidak menggunakan sistem saat membuat laporan. 

4. Kebutuhan pemahaman tujuan dari proses teknologi 

informasi dirasa sudah disadari. Tujuan tersebut adalah 

membantu pekerjaan agar lebih cepat, lebih akurat, tepat 

waktu, dan pekerjaan sesuai dengan batasan atau 

jobdesk. Namun terdapat 10 responden yang menjawab 

ada benarnya merasa bahwa teknologi informasi yang 

digunakan hanya sekadar untuk membantu pekerjaan 

mereka saja, tidak merasa bahwa teknologi informasi 

dapat membuat lebih cepat pada pekerjaannya.  

b. Level 1 

Tabel 4.4 

Pemetaan jawaban responden MEA 01 Level 1 

No Pernyataan TBS AB SBB SB 

M S T M S T M S T M S T 

1 Manajemen 

mengakui kebutuhan 

untuk mengumpulkan 

data dan menilai 

proses teknologi 

informasi 

0 0 0 1 11 12 4 15 19 5 4 9 

2 Organisasi telah 

menentukan standar 

pengumpulan datadan 

0 0 0 1 9 10 5 16 21 4 5 9 
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penilaian proses 

monitoring pada 

teknologi informasi 

3 Organisasi memantau 

proses teknologi 

informasi. Namun 

pengukuran 

ditentukan atas dasar 

kasus per kasus 

(disesuaikan dengan 

kebutuhan spesifik 

proyek dan proses 

teknologi informasi) 

1 0 1 3 8 11 2 13 15 4 9 13 

4 Organisasi memantau 

proses teknologi 

informasi karena 

telah terjadi peristiwa 

yang merugikan 

organisasi 

7 7 14 2 13 15 1 6 7 0 4 4 

5 Fungsi akuntansi 

memantau keuangan 

dasar teknologi 

informasi 

0 2 2 0 12 12 4 11 15 6 5 11 

Sumber: Data Primer (2016) 

Hasil jawaban 40 responden dapat dilihat dari tabel 4.4 dan 

dapat dianalisis setiap pernyataan yaitu: 

1. Manajemen mengakui kebutuhan untuk mengumpulkan 

data dan menilai proses teknologi informasi. Proses 

pengumpulan data dilakukan setiap sore sehingga 

sewaktu waktu manajer membutuhkan dapat melihat data 

yang mereka butuhkan sesuai dengan bagian mereka 

masing masing. Namun pemahaman terhadap kebutuhan 

penilian proses teknologi informasi tidak dimiliki oleh 12 

atau 30% responden yang merupakan bagian dari bagian 

administrasi dan bagian pengurus pabrik. 
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2. Adanya standar yang digunakan perusahaan dalam 

pengumpulan data dan penilaian proses yang ditunjukan 

dengan 21 responden yang terdiri dari 5 tingkat manajer 

dan 16 tingkat staff menjawab sebagian besar dan 

bahkan 9 mejawab sepenuhnya benar. Standar dalam 

pengumpulan data yaitu data yang dikumpulkan 

disesuaikan dengan jobdesk setiap bagian didalam 

perusahaan, sehingga data yang mereka kumpulkan 

sesuai standar dan terencana dengan baik. Lalu cara 

penilaian dalam proses monitoring TI adalah manager 

bagian EDP melakukan survei kedalam semua bagian 

didalam perusahaan sehingga manager edp dapat tahu 

kekurangan program yang dibuatnya. 

3. Terdapat 1 responden yang menjawab tidak benar sama 

sekali. Hal ini dirasa oleh bagian EDP bahwa 

pemantauan dilakukan secara menyeluruh pada 

perusahaan, bukan pemantauan berdasarkan kasus per 

kasus dengan kebutuhan spesifikasi proyek. Pemantauan 

proses TI dilakukan secara menyeluruh terlebih dahulu 

ada kesalahan dimana sistemnya. Tetapi jika pemantauan 

secara menyeluruh tidak ditemukan adanya masalah 

maka akan dilakukan pemantauan secara kasus per kasus 

agar dapat memecahkan masalah secara mendetail. 
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4. Pemantauan proses teknologi informasi pada PT 

Semarang Makmur dilakukan bukan karena adanya 

peristiwa yang merugikan organisasi sehingga 35% atau 

14 responden menjawab tidak benar. Pemantauan 

dilakukan karena memang pemantauan itu penting 

dilakukan untuk mempersiapkan ketersediaan data, dll 

ketika dibutuhkan. Sehingga segala sesuatu yang 

dibituhkan oleh direksi , dll dapat disiapkan dengan 

cepat, tepat waktu, dan akurat. 

5. 2 responden menjawab tidak mengetahui bahwa fungsi 

akuntansi memantau keuangan dasar teknologi informasi 

perusahaan, sehingga responden tersebut menjawab tidak 

benar. Namun pembuatan sistem yang digunakan oleh 

perusahaan pastilah digunakan prinsip-prinsip akuntansi 

didalam pembuatan sistem itu sendiri, contohnya fungsi 

akuntansi yang digunakan untuk pemantauan keuangan 

dasar TI yaitu jurnal jurnal akuntansi, format format 

laporan yang dihasilkan, dan lain-lain. 

c. Level 2 

Tabel 4.5 

Pemetaan jawaban responden MEA 01 Level 2 

No Pernyataan TBS AB SBB SB 
M S T M S T M S T M S T 

1 Dasar pengukuran 

pemantauan teknologi 

informasi sudah 

teridentifikasi 

0 1 1 1 9 10 5 17 22 4 3 7 
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2 Organisasi sudah 

memiliki metode dan 

teknik pengumpulan 

data serta penilaian 

terhadap proses 

teknologi informasi, 

dan proses telah 

teraplikasikan di 

seluruh organisasi 

0 1 1 3 5 8 2 21 23 5 3 8 

3 Interpretasi hasil 

pemantauan 

didasarkan pada 

keahlian individu 

1 2 3 3 16 19 3 8 11 3 4 7 

4 Organisasi membatasi 

penggunaan alat 

pengumpul informasi  

2 8 10 3 10 13 4 7 11 1 5 6 

       Sumber: Data Primer (2016) 

Analisis pada setiap pernyataan pada level 2 adalah: 

1. Dasar pengukuran pemantauan teknologi informasi 

sudah terindentifikasi terlihat dengan adanya 7 dari 

semua responden menjawab sepenuhnya benar.Standar 

itu digunakan oleh manajer EDP dalam melakukan 

pemantauan proses TI sejauh mana sistem yang 

dibuatnya itu dapat mempermudah perkerjaan karyawan. 

Salah satu standar yang digunakan adalah adanya 

pemeriksaan antara laporan yang dihasilkan oleh sistem 

dan laporan yang dibuat manual. Ketika hasilnya sama 

dan balance berarti bahwa sistem tersebut sudah baik dan 

benar didalam menghasilkan laporan tertama 

keakuratannya. Mengenai tepat waktu, dan kecepatan 

dalam menghasilkan laporan, dan lain-lain. Namun 
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10responden menjawab ada benarnya saja, terutama pada 

bagian administrasi. Hal tersebut karena bagian 

administrasi tidak mengetahui dasar pengukuran dari 

pemantauan teknologi informasi perusahaan.  

2. Metode dan teknik pengumpulan data dan penilaian 

proses teknologi informasi telah dimiliki oleh perusahaan 

ini. Namun 1 respondenyang merupakan bagian gudang 

barang tidak mengetahui organisasi telah memiliki teknik 

pengumpulan data.  

3. Interpretasi hasil pemantauan tidak dilakukan 

beradasarkan keahlian individu tetapi semua sudah ada 

standarnya dalam melakukan interpretasi, sehingga 

setiap individu tidak bisa dengan bebas menginterpretasi 

pemantauan sesuai dengan kemampuannya masing-

masing. Karena hal tersebut akan membuat hasilnya 

tidak sesuai standar dan membingungkan direksi yang 

membacanya. Sehingga 19 responden menjawab tidak 

mengetahui mengenai dasar pemantauan yang 

digunakan, tetapi mereka mengetahui bahwa ada yang 

mendasari pemantauan. 

4. Pembatasan penggunaan alat pengumpulan informasi 

sudah diterapkan pada organisasi, tetapi tidak pada 

keseluruhan bagian, maka dari itu 6 responden menjawab 
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benar sepenuhnya. Pembatasan penggunaan alat 

pengumpul informasi berupa pembatasan akses yang 

berarti setiap karyawan hanya memiliki satu ID yang 

hanya dapat masuk sesuai dengan bagiannya masing 

masing. Tidak bisa masuk ke bagian orang lain dengan 

mudah. Selain itu tidak semua komputer memiliki akses 

internet dan USB agar karyawan tidak dapat dengan 

mudah melakukan pencurian data dalam bentuk apapun. 

d. Level 3 

Tabel 4.6 

Pemetaan jawaban responden MEA 01 Level 3 

No Pernyataan TBS AB SBB SB 
M S T M S T M S T M S T 

1 Adanya pembahasan 

tentang standar proses 

pemantauan teknologi 

informasi 

2 5 7 1 17 18 7 6 13 0 2 2 

2 Organisasi sudah 

mengimplementasikan 

program pendidikan dan 

pelatihan untukpemantauan 

proses teknologi informasi 

2 1 3 3 16 19 5 10 15 0 3 3 

3 Organisasi 

mengembangkan 

pengetahuan dasar 

berdasarkan kinerja masa 

lampau 

0 4 4 4 15 19 5 10 15 1 1 2 

4 Penilaian dan pemantauan 

proses masih dilakukan 

oleh bagian TI dan semua 

proses belum terintegrasi  

2 7 9 3 12 15 4 8 12 1 3 4 

5 Alat untuk memantau 

proses dan tingkat layanan 

teknologi informasi sudah 

tersedia 

0 1 1 3 13 16 5 11 16 2 5 7 

6 Adanya pengukuran 0 1 1 3 15 18 4 12 16 3 2 5 
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kontribusi teknologi 

informasi terhadapkinerja 

organisasi dengan 

menggunakan kriteria 

keuangan dan operasional. 

7 Adanya pengukuran kinerja 

teknologi informasi, non-

keuangan, strategis, 

kepuasan pelanggan, dan 

tingkat layanan  

1 5 6 2 16 18 4 7 11 3 2 5 

8 Organisasi 

memilikikerangka kerja 

untuk mengukur kinerja 

0 1 1 2 9 11 2 12 14 6 8 14 

Sumber: Data Primer (2016) 

Dapat dilihat pada tabel 4.6, maka analisis jawaban pada 

kuesioner MEA 01 level 3 yaitu: 

1. Sebanyak 18 responden merasa tidak ada pembahasan 

tentang standar proses monitoring. Namun sebenarnya 

organisasi telah membahas tentang standar proses 

monitoring pada bagian manajer sehingga banyak 

responden pada bagian staff yang tidak mengetahui 

adanya pembahasan standar proses monitoring. 

2. Organisasi belum menerapkan pelatihan dan program 

pendidikan untuk pemantauan proses teknologi 

informasi. Namun 3 dari responden merasa sudah dilatih 

untuk bagaimana cara pemantauan proses teknologi 

informasi perusahaan secara informal oleh bagian EDP. 

3. Organisasi mengembangkan pengetahuan dasar tidak 

hanya pada kinerja masa lampau tetapi juga disesuaikan 

pada kinerja sekarang. Tetapi juga ada 4 responden yang 
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merupakan pada bagian gudang dan resepsionis merasa 

pengembangannya menggunakan kinerja masa lalu 

karena pada bagian gudang dan resepsionis tidak ada 

perubahan pada sistem yang digunakan.  

4. Pada organisasi ini penilaian dan pemantauan teknologi 

memang dilakukan oleh bagian TI saja yaitu pada bagian 

EDP. Namun sistem yang digunakan telah terintegrasi 

pada seluruh bagian saja, hanya pada bagian tertentu 

yang membuat laporannya masih manual seperti bagian 

administrasi.Sehingga 9 responden merasa belum semua 

proses terintegrasi didalam sistem perusahaan. 

5. Alat untuk memantau proses dan layanan TI memang 

sudah tersedia, dengan memantau setiap sore bagian 

EDP akan mengecek semua sistem dan adanya 

peringatan bila pekerjaan belum disimpan saat sebelum 

akan keluar sistem sehingga user tidak bisa keluar sistem 

bila belum menyimpan data pekerjaan. Namun 1 

responden menjawab tidak benar sama sekali, karena 

merasa masih kurang merasakan layanan TI. Seperti bila 

ada eror pada sistem penanganannya yang kurang. 

6. Pengukuran teknologi informasi pada kinerja organisasi 

terdapat kriteria keuangan dan operasional. Namun tidak 

semua mengetahui pengukuran itu pada kriteria 
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keuangan, seperti pada 1 responden yang hanya 

mengetahui pada kriteria operasional saja karena 

responden tersebut bekerja pada bagian administrasi 

operasional perusahaan. 

7. Pengukuran kinerja teknologi informasi pada organisasi 

yaitu non-keuangan seperti kepuasan pelanggan. Namun 

untuk tingkat layanan tidak ditekankan pada perusahaan. 

Sehingga 6 responden dari 40 responden merasa tidak 

benar sama sekali mengenai pengukuran kinerja 

informasi pada organisasi, karena tidak diterapkan pada 

semua bagian sehingga seperti pada bagian gudang dan 

bagian produksi hanya mengetahui pada kepuasan 

pelanggan saja terhadap produk perusahaan. 

8. Organisasi memiliki kerangka kerja yang telah 

ditetapkan untuk mengukur kinerja, seperti pada bagian 

marketing yang memiliki perbandingan target penjualan 

bulanan dan penjualan aktual pada setiap bulan. Namun 

tidak semua mengerti kerangka kerja yang digunakan 

pada pengukuran kinerja. Sehingga sebanyak 11 

responden menjawab ada benarnya dan 14 reponden 

menjawab sebagian besar benar. 
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e. Level 4 

 Tabel 4.7  

Pemetaan jawaban responden MEA 01 Level 4 

No Pernyataan TBS AB SBB SB 
M S T M S T M S T M S T 

1 Manajemen 

mendefinisikan 

batasan operasi proses 

teknologi iniformasi 

0 2 2 5 19 24 2 5 7 3 4 7 

2 Adanya standardisasi 

laporan hasil 

pemantauan  

0 0 0 1 8 9 7 15 21 2 8 10 

3 Adanya pengukuran 

di semua proyek dan 

proses teknologi 

informasi 

2 

 

1 3 4 15 19 3 13 16 1 1 2 

4 Organisasi sudah 

memformalkan 

prosedur pemantauan 

proses teknologi 

informasi.  

2 6 8 1 9 10 4 11 15 3 4 7 

5 Teknologi informasi 

yang terintegrasi 

dengan aplikasi, 

sistem, dan proses, 

berpengaruh terhadap 

pengumpulan data 

dan pemantauan 

informasi  

1 1 2 2 1 3 4 20 24 3 8 11 

6 Manajemen dapat 

mengevaluasi kinerja 

berdasarkan 

kesepakatan yang 

disetujui oleh 

pemangku 

kepentingan 

0 3 3 3 9 12 5 12 17 2 6 8 

7 Pengukuran fungsi 

teknologi informasi 

selaras dengan tujuan 

organisasi 

0 1 1 

 

1 8 9 5 16 21 4 5 9 

Sumber: Data Primer (2016) 



53 
 

Analisis MEA 01 level 4 yang jawaban dari setiap 

responden dapat dilihat pada tabel 4.7 dijabarkan seperti 

berikut ini: 

1. 24 responden menjawab ada benarnya, karena merasa 

manajemen tidak mendefinisikan secara jelas apa saja 

batasan-batasan operasi pada proses teknologi informasi. 

Terutama pada 2 yang menjawab tidak benar karena 

mereka sama sekali tidak tahu dan menjawab tidak ada 

batasan-batasan operasi. Hal tersebut terjadi karena 

manajemen tidak menekankan batasan-batasan operasi 

proses teknologi informasi, hanya yang dapat terlihat 

jelas hanya batasan penggunaan sistem yang setiap user 

memiliki ID masing-masing dengan batasan-batasan 

tertentu sesuai bagiannya. 

2. Hasil pemantauan pada organisasi ini telah memiliki 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun 21 

responden  tidak paham adanya standar pada laporan 

hasil pemantauan, karena laporan hasil pemantauan 

cenederung ditangani oleh bagian EDP. 

3. Tidak pada semua proyek atau bagian terdapat 

pengukuran monitoring dan juga pada proses teknologi 

informasi. Sehingga 3 responden merasa tidak ada 

pengukuran dan monitoring tersebut. 
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4. 15 responden menjawab sebagian besar benar karena 

prosedur pemantauan proses teknologi informasi 

memang telah distandarkan dan dilakukan oleh bagian 

EDP. Sehingga banyak perubahan yang telah terjadi 

yang tidak diketahui oleh seluruh bagian. 

5. Pengumpulan data dan pemantauan informasi perusahaan 

dipengaruhi dari teknologi informasi yang terintegrasi 

sehingga pengumpulan data dan pemantauan informasi 

dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Namun pada 

bagian marketing masih dirasa kurang pada pemantauan 

informasi perusahaan. Jadi ada 2 responden yaitu pada 

merasa masih kurangnya teknologi informasi yang 

terintegrasi pada bagian mereka. 

6. Pada perusahaan ini manajemen mengevaluasi kinerja 

mereka berdasarkan kesepakatan yang disetujui para 

pemangku kepentingan. Namun hal itu tidak selalu 

dijalankan hanya pada kinerja-kinerja tertentu saja yang 

didasarkan pada penyetujuan pemangku kepentingan. 

Sehingga 17 responden menjawab sebagian besar benar 

pada pernyataan ini. 

7. Pengukuran fungsi teknologi selaras dengan salah satu 

tujuan organisasi. Sehingga pengaplikasian sistem yang 

digunakan juga dapat mendukung tercapainya salah satu 
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tujuan organisasi yaitu menjaga tugas dan tanggung 

jawab pada setiap kepentingan pekerjaan karyawan. Ada 

21 responden merasa ada benarnya mengernai 

pengaplikasian sistem tersebut.  

f. Level 5 

Tabel 4.8 

Pemetaan jawaban responden MEA 01 Level 5 

No Pernyataan TBS AB SBB SB 
M S T M S T M S T M S T 

1 Organisasi 

menyelaraskan proses 

pembaharuan kebijakan 

dan peningkatan standar 

kualitas pemantauan 

dengan praktik industri 

yang baik 

0 1 1 3 9 12 6 17 23 1 3 4 

2 Adanya optimalisasi 

proses pemantauan untuk 

mencapai tujuan 

organisasi 

1 0 1 0 7 7 6 17 23 3 6 9 

3 Organisasi 

mengintegrasikan bisnis 

metrik, yang berguna 

untuk  pengukuran 

kinerja, dengan kerangka 

penilaian strategis, 

misalnya balance 

scorecard 

1 4 5 5 15 20 4 9 13 0 2 2 

4 Proses pemantauan 

teknologi informasi dan 

desain ulang 

berkelanjutan konsisten 

dengan rencana 

peningkatan bisnis 

organisasi yang luas 

2 4 6 2 11 13 5 14 19 1 1 2 

5 Organisasimemformalkan 

standart pengukuran 

terhadap industri dan 

pesaing utama dan 

memahaminya sebagai 

2 3 5 4 11 15 4 12 16 0 4 4 
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kriteria pembanding 

Sumber: Data Primer (2016) 

Tabel 4.8 menunjukan jawaban-jawaban dari responden, 

dari tabel 4.8 dapat dianalisis pada setiap pernyataannya 

yaitu: 

1. Organisasi telah menyelaraskan proses pembaharuan 

kebijakan pada praktik industri yang baik. Sehingga 4 

responden merasa kebijakan dan peningkatan standar 

kualitas pemantauan sesuai dengan praktik industri yang 

baik, karena organisasi telah menyesuaikan dengan etika-

etika bisnis yang ada pada bagian apapun. 

2. Upaya untuk optimalisasi proses pemantauan di 

organisasi telah dilakukan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Namun upaya ini belum terasa dan belum 

terlihat bagi 7 responden karena banyak karyawan yang 

menunda pelaporan bila ada eror pada saat pekerjaan 

yang tidak menggunakan sistem sehingga tidak 

menghambat pekerjaannya. 

3. Tidak semua bagian menggunakan kerangka penilaian 

strategis seperti contohnya balance scorecard pada 

pengukuran kinerja. Sehingga 50% dari responden 

merasa belum adanya pengukuran kinerja dengan 

menggunakan balance scorecard. 
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4. Proses pemantauan teknologi informasi tidak sepenuhnya 

konsisten dengan rencana peningkatan bisnis organisasi 

secara meluas namun hal itu dirasa sudah ada. 6 

responden tidak mengetahui apakah adanya konsistensi 

antara proses teknologi informasi dengan rencana 

peningkatan bisnis. 

5. Standar pengukuran memang sudah diformalkan oleh 

perusahaan. Tetapi tidak semua standar pengukuran ini 

dipahami sebagai kriteria pembanding industri dengan 

pesaing. Hanya pada beberapa bagian saja seperti 

marketing dengan target penjualan yang dibandingkan 

dengan industri yang sama. Sehingga 40% responden 

yaitu 16 responden menjawab sebagian besar benar. 

Dari hasil setiap jawaban dari responden yang telah 

dilakukan, analisis telah dilakukan dan perhitungan pada setiap 

level responden juga telah dilakukan. Dari 40 responden 

terdapat beberapa tingkat kapabilitas yang dimiliki dari 40 

responden. Level 0 terdapat 1 responden, 6 responden pada level 

1, 11 responden dan 1 responden pada masing-masing level 2 

dan 3, pada level 4 terdapat 2 responden, dan level 5 terdapat 19 

responden. Dari hasil keseluruhan responden maka tingkat 

kapabilitas MEA 01 pada level 3, yang berarti organisasi sudah 
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mengimplementasikan proses TI dengan sesuai standar namun 

belum sampai mendapatkan proses hasil yang diharapkan. 

 

4.5.2. Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Sistem dari Kontrol 

Internal (MEA 02) 

Pada MEA 02 ini ingin menganalisis kecukupan sistem 

pengendalian internal dan apakah organisasi telah menyediakan 

kepercayaan pada setiap operasional dan adanya pemahaman 

resiko yang baik. 

a. Level 0 

Tabel 4.9 

Pemetaan jawaban responden MEA 02 Level 0 

No Pernyataan TBS AB SBB SB 
M S T M S T M S T M S T 

1 Organisasi memiliki 

prosedur untuk 

memantau 

efektivitas 

pengendalian 

internal 

1 1 2 1 7 8 4 15 19 4 7 11 

2 Organisasi memiliki 

metode pelaporan 

manajemen 

pengendalian 

internal  

0 0 0 1 5 6 5 17 22 4 8 12 

3 Organisasi memiliki 

kesadaran akan 

pentingnya jaminan 

keamanan 

operasional 

teknologi informasi 

dan pengendalian 

internal 

0 0 0 0 8 8 4 15 19 6 7 13 

4 Para manajer dan 

karyawan memiliki 

0 0 0 0 7 7 5 12 17 5 11 16 
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kesadaran terhadap 

pengendalian 

internal 

Sumber: Data Primer (2016) 

Analisis jawaban responden pada MEA 02 level 0 adalah 

sebagai berikut: 

1. Organisasi telah memiliki prosedur untuk memantau 

pengendalian internal perusahaan dengan adanya 

beberapa prosedur yang diterapkan. Prosedur yang 

dimiliki diantaranya pada ketelititan dan keandalan data 

akuntansinya melalui transaksi melalui sistem otorisasi 

dan mencatat transaksi yang terjadi didalam catatan 

akuntansi. Lalu adanya pemberian otorisasi oleh pejabat 

yang berwenang. Hal ini sudah ditentukan siapa saja 

yang memiliki wewenang didalam memberikan otorisasi. 

Berikutnya mengenai backup data dilakukan secara 

berkala dan memiliki cadangan backup data yang setiap 

saat dapat digunakan ketika dibutuhkan dalam keadaaan 

darurat.Namun terdapat 2 responden yang masih kurang 

memahami akan prosedur yang dimiliki oleh perusahaan 

agar pengendalian internal dilakukan dengan efektif. 

2. Selain prosedur yang dimiliki, organisasi juga sudah 

memiliki metode pelaporan manajemen pengendalian 

internal. Pada 22 responden merasa sudah ada metode 

pelaporan manajemen pengendalian internal, berupa 
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adanya laporan mingguan dari setiap bagian 

diperusahaan kepada manager EDP mengenai sistem 

yang mereka gunakan. Apabila ada kekurangan dan eror, 

sistem akan segera diperbaiki oleh bagian EDP pada 

akhir pekan sehingga ketika hari kerja biasa sistem sudah 

dapat digunakan kembali. Tetapi metode pelaporan ini 

juga dirasa masih  kurang diterapkan pada organisasi 

sehingga 6 responden menjawab ada benarnya. 

3. Organisasi telah sadar akan pentingnya jaminan 

keamanan dan pengendalian internal operasional 

teknologi informasi, sehingga 13 responden menjawab 

sepenuhnya benar.Jaminan tersebut berupa server dan 

data pusat perusahaan diletakan diruangan khusus dan 

tidak semua karyawan dapat masuk kedalam ruangan 

tersebut sehingga kemanan data perusahaan dapat terjaga 

dengan baik. Mengenai keamanan didalam sistem 

perusahaan itu sendiri, manager EDP selaku pembuat 

sistem di perusahaan ini juga memberikan batasan 

batasan didalam pengaksesan data perusahaan, sehingga 

karyawan hanya bisa mengakses data sesuai dengan 

bagiannya masing masing dan ketika membutuhkan data 

yang lain harus melewati beberapa otorisasi dari pihak 

manager. 
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4. Sebagian besar manajer dan karyawan memiliki 

kesadaran pada pengendalian internal. Oleh karena itu 

mereka melakukan dan menjalankan pengendalian 

internal tersebut dengan baik dan sesuai aturan yang 

berlaku didalam perusahaan. Namun beberapa masih 

merasa kurang paham terhadap pengendalian internal 

yang diterapkan pada perusahaan. Jadi 16 responden 

menjawab sepenuhnya benar. 

b. Level 1 

Tabel 4.10 

Pemetaan jawaban responden MEA 02 Level 1 

No Pernyataan TBS AB SBB SB 
M S T M S T M S T M S T 

1 Manajemen 

mengakui kebutuhan 

penjaminan terhadap 

kontrolteknologi 

informasi secara 

reguler 

1 0 1 2 14 16 4 10 14 3 6 9 

2 Keahlian individu 

dalam menilai 

kecukupan 

pengendalian 

internal diterapkan 

secara ad hoc 

(khusus) 

2 4 6 3 11 14 5 11 16 0 4 4 

3 Organisasi telah 

secara resmi 

menugasi 

manajemen 

teknologi informasi 

untuk memantau 

efektivitas 

pengendalian 

internal 

0 2 2 4 10 14 4 12 17 2 5 7 

4 Organisasi menilai 0 3 3 3 16 19 5 7 12 2 4 6 
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pengendalian 

internal teknologi 

informasi, sebagai 

bagian dari audit 

keuangan 

(tradisional), dengan 

metodologi dan 

ketrampilan yang 

tidak mencerminkan 

kebutuhan fungsi 

layanan 

Sumber: Data Primer (2016) 

Selanjutnya pada level 1 yang dapat dilihat dari tabel 4.10 

dan dapat dianalisis sebagai berikut: 

1. Penjaminan teknologi informasi dibutuhkan secara 

reguler pada perusahaan. Namun karena masih kurang 

ditekankan pada manajemen, sehingga 16 responden 

menjawab ada benarnya. 

2. 16responden merasa keahlian setiap individu diterapkan 

secara khusus untuk menilai kecukupan pengendalian 

internal karena tidak semua karyawan diperusahaan 

melakukan penilaian terhadap pengendalian internal itu 

sendiri. Tetapi beberapa karyawan saja yang memiliki 

keahlian dan menguasai tentang pengendalian internal 

perusahaan ini sehingga 6 responden merasa tidak pada 

keahlian individu penilaian pengendalian internal 

diterapkan secara khusus, tetapi secara global di 

perusahaan. 
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3. Organisasi telah secara resmi memberi tugas pada 

manajemen teknologi informasi atau manager EDP untuk 

memantau efektivitas pengendalian internal, karena tugas 

pemantauan efektivitas pengendalian internal ini ada 

didalam jobdesk perusahaan dan SPI perusahaan 

mengenai tugas bagian edp.Tetapi ada 2 responden yang 

tidak mengetahui hal tersebut. 

4. Pengendalian teknologi informasi pada perusahaan dirasa 

bukan sebagai bagian dari audit keuangan tradisional, 

namun sebagai cara agar tujuan perusahaan tercapai. 

Namun 12 responden  menganggap pengendalian ini juga 

salah satu bentuk dari audit keuangan tradisional. 

c. Level 2 

Tabel 4.11 

Pemetaan jawaban responden MEA 02 Level 2 

No Pernyataan TBS AB SBB SB 
M S T M S T M S T M S T 

1 Organisasi berinisiatif 

menggunakan laporan 

pengendalian informal 

untuk tindakan 

korektif 

0 2 2 1 9 10 7 12 19 2 7 9 

2 Penilaian 

pengendalian internal 

tergantung pada 

ketrampilan individu 

1 0 1 3 15 18 4 10 14 2 5 7 

3 Organisasi memiliki 

peningkatan kesadaran 

untuk memantau 

pengendalian internal 

0 2 2 3 9 12 4 15 19 2 5 7 

4 Organisasi mulai 

menggunakan metode 

2 8 10 3 10 13 2 10 12 3 2 5 
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dan alat untuk 

memantau 

pengendalian internal, 

tetapi tidak sesuai 

dengan perencanaan 

5 Organisasi 

mengidentifikasi 

risiko spesifik faktor-

faktor teknologi 

informasi berdasarkan 

ketrampilan individu 

0 0 0 5 16 21 2 11 13 3 3 6 

6 Manajemen layanan 

informasi memantau 

efektivitas 

pengendalian internal 

secara teratur 

0 0 0 3 13 16 4 11 15 3 6 9 

Sumber: Data Primer (2016) 

Analisis jawaban responden pada MEA 02 level 2 adalah: 

1. Tindakan korektif telah dilakukan perusahaan dengan 

melihat beberapa laporan pengendalian. Laporan 

pengendalian internal ini memang dibutuhkan oleh 

perusahaan, karena dengan adanya laporan pengendalian 

informal ini dapat mengkroscek dengan laporan 

pengendalian formal yang secara resmi ada didalam 

perusahaan. Namun tidak dilakukan pada semua bagian, 

beberapa yang dilakukan dengan adanya aduan dari 

masing-masing bagian. Sehingga 10 responden 

menjawab ada benarnya. 

2. Penilaian pengendalian internal perusahaan tidak 

dilakukan berdasarkan ketrampilan individu saja, tetapi 

juga ada beberapa prosedur yang telah dimiliki. Jadi 18 
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dari responden menjawab ada benarnya karena sudah ada 

standar juga dari perusahaan mengenai penilaian dalam 

pengendalian internal yang dilakukan didalam 

perusahaan. 

3. Organisasi memiliki peningkatan kesadaran pada 

pemantauan pengendalian internal dengan adanya 

penambahan prosedur yang ada dan adanya pembahasan 

atau diskusi rutin secara resmi dari pihak perusahaan 

yang membahas mengenai kinerja pengendalian internal 

yang ada di perusahaan. Apakah sudah sesuai dengan 

standar perusahaan atau masih perlu peningkatan 

kembali mengenai pengendalian internal yang ada di 

perusahaan itu sendiri. Tetapi 12 responden merasa 

organisasi masih kurang dalam meningkatkan 

pengendalian internal perusahaan dan akibatnya 

kesadaran peningkatan pengendalian internal kurang. 

4. Penggunaan metode dan alat untuk memantau 

pengendalian internal sudah dimiliki oleh perusahaan. 

Metode dan alat yang digunakan ini juga sesuai dengan 

perencanaan awal.Sistem yang ada diperusahaan itu 

sendiri, akan ada warning dari sistem apabila karyawan-

karyawan tertentu tidak melakukan pekerjaannya sesuai 

dengan jobdesk yang ada. Sehingga pengontrolan 
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menjadi lebih mudah karena kontrol pertama berada 

didalam sistem perusahaan yang digunakan oleh 

perusahaan itu sendiri sehari-hari,5 responden menjawab 

sepenuhnya benar karena merasa organisasi mulai 

menggunakan metode dan alat untuk memantau 

pengendalian. 

5. Organisasi mengidentifikasi resiko-resiko spesifik pada 

faktor-faktor teknologi informasi. Namun hal tersebut 

bukan berdasarkan pada ketrampilan setiap individu 

tetapi sebagian dari standar-standar yang ada 

diperusahaan mengenai resiko TI. Jadi dari perusahaan 

pun sudah menyiapkan apa saja resiko dari TI ini dan 

bagaimana cara menyelesaikan masakah-masalah yang 

dihadapi didalam perusahaan itu, sehingga 21 responden 

menjawab ada benarnya. 

6. Manajemen layanan informasi telah memantau 

efektivitas pengendalian internal secara teratur dengan 

cara perusahaan sudah melakukan pemantauan tiap hari 

mengenai pengendalian internal itu sendiri, karena setiap 

proses yang ada di perusahaan itu sendiri secara tidak 

langsung bersinggungan dengan pengendalian internal 

perusahaan. Maka saat semua sudah melakukan 

pekerjaan dan tugas-tugasnya sesuai dengan SPI dan 
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aturan yang ada berarti juga pengendalian internal yang 

ada di perusahaan itu juga sudah berjalan dengan baik. 

Namun 16 responden menganggap jangka waktu untuk 

memantau pengendalian internal ini masih kurang, 

seharusnya dilakukan lebih sering. 

d. Level 3 

Tabel 4.12 

Pemetaan jawaban responden MEA 02 Level 3 

No Pernyataan TBS AB SBB SB 
M S T M S T M S T M S T 

1 Manajemen 

mendukung dan 

memantau 

pengendalian internal 

0 2 2 1 3 4 6 15 21 3 10 13 

2 Organisasi 

mengembangkan 

kebijakan dan 

prosedur untuk 

menilai dan 

melaporkan kegiatan 

pemantauan 

pengendalian internal 

1 2 3 1 9 10 5 13 18 3 6 9 

3 Adanya program 

pendidikan dan 

pelatihan untuk 

memantau 

pengendalian internal 

2 9 11 2 7 9 5 9 14 1 5 6 

4 Adanya standar 

penilaian jaminan 

pengendalian internal, 

sebagai bentuk 

pertanggungjawaban 

kepada bisnis dan 

manajer teknologi 

informasi 

0 4 4 5 14 19 4 8 12 1 4 5 

5 Organisasi memiliki 

alat pemantau 

pengendalian internal 

tetapi tidak 

2 7 9 3 13 16 3 7 10 2 3 5 



68 
 

terintegrasi untuk 

semua proses 

teknologi informasi 

6 Organisasi 

menggunakan 

penilaian risiko 

kebijakan proses 

teknologi informasi 

untuk 

mengembangkan 

kerangka kontrol 

teknologi informasi 

organisasi  

0 3 3 3 16 19 6 9 15 1 2 3 

7 Organisasi 

menerapkan kebijakan 

proses resiko dan 

proses pengurangan 

resiko 

0 4 4 4 10 14 4 12 16 2 4 6 

Sumber: Data Primer (2016) 

Analisis pada level 3 MEA 02 yaitu: 

1. 13 responden menyadari bahwa manajemen pada 

perusahaan telah mendukung dan memantau 

pengendalian internal denganadanya pihak manajemen 

lebih banyak memegang otorisasi dari akses yang 

diberikan kepada karyawan. Sehingga tidak semua 

karyawan dapat mengakses segala sesuatu yang ada 

diperusahaan tetapi membutuhkan otoriasasi. Dengan 

adanya otoriasasi tersebut secara tidak langsung pihak 

manajemen sudah mendukung dan melakukan 

pemantauan juga terhadap pengendalian internal yang 

ada diperusahaan itu.  
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2. Pengembangan kebijakan dan prosedur untuk menilai 

pemantauan pengendalian internal dirasa oleh 18 

responden.Mengenai pengembangan kebijakan dan 

prosedur itu sedikit dilakukan oleh perusahan tetapi tidak 

terlalu banyak merubah didalam SPI perusahaan. 

3. Hanya 14 responden merasa organisasi terdapat pelatihan 

untuk memantau pengendalian internal yang dilakukan 

hanya secara informal dan hanya mereka saja yang 

membutuhkan yang mengikuti pelatihan ini. Maka 9 

responden yang menjawab ada benarnya, merasa tidak 

pernah mandapatkan pelatihan dalam pemantauan 

pengendalian internal. Sehingga. 

4. Standar nilai jaminan pengendalian internal belum 

dimiliki organisasi secara resmi. Namun beberapa sudah 

memiliki standar sendiri agar adanya bentuk tanggung 

jawab pada bisnis. Jadi 5 responden menjawab 

sepenuhnya benar. 

5. Pada bagian tertentu memiliki alat untuk memantau 

pengendalian internal dan tidak terintegrasi pada semua 

proses teknologi informasi,karena tidak semua bagian 

mennggunakan sistem tersebut secara maksimal karena 

sebagian beberapa pekerjaan mereka masih secara 

manual.Sedangkan pada bagian tertentu bahkan tidak 
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mengetahui adanya alat untuk memantau pengendalian 

internal perusahaan.Sehingga dengan hal ini berarti 

sistem pengendalian internal ini tidak terintegrasi oleh 

semua proses TI. 

6. Terdapat pengembangan kerangka kontrol teknologi 

informasi namun tidak dilakukan dengan adanya 

penilaian resiko kebijakan dalam proses teknologi 

informasi. Tetapi hal ini juga masih belum dipahami oleh 

19 responden bahwa terdapat pengembangan kerangka 

kontrol dari teknologi informasi organisasi. 

7. Terdapat kebijakan proses resiko dan pengurangan resiko 

yang diketahui oleh 16 responden, sehingga banyak yang 

masih tidak mengetahui kebijakan ini. Maka kebijakan 

proses resiko dan pengurangan resiko ini masih dirasa 

kurang baik bagi 14 responden. 

e. Level 4 

Tabel 4.13 

Pemetaan jawaban responden MEA 02 Level 4 

No Pernyataan TBS AB SBB SB 
M S T M S T M S T M S T 

1 Manajemen 

mengimplementasikan 

kerangka kerja untuk 

memantau pengendalian 

internal teknologi 

informasi 

1 4 5 2 9 11 5 14 19 2 3 5 

2 Organisasi menetapkan 

batasan tertentu untuk 

proses pemantauan 

pengendalian internal 

1 2 3 3 14 17 3 10 13 3 4 7 
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3 Organisasi melakukan 

standardisasi penilaian 

pengendalian internal dan 

mendeteksi pengecualian 

kontrol 

2 1 3 2 17 19 3 8 11 3 4 7 

4 Manajemen senior 

mendukung pembentukan 

fungsi pengendalian 

internal teknologi 

informasi organisasi yang 

berbasis pada kerangka 

formal yang ditangani oleh 

profesional khusus dan 

bersertifikat  

1 1 2 2 12 14 2 9 11 5 8 13 

5 Staf  teknologi informasi 

secara rutin berpartisipasi 

dalam penilaian 

pengendalian internal 

0 3 3 4 12 16 4 6 10 2 9 11 

6 Organisasi menetapkan 

sebuah metrik 

pengetahuan dasar historis 

informasi pada 

pemantauan pengendalian 

internal  

2 5 7 3 16 19 5 6 11 0 3 3 

7 Adanya ulasan dari pihak 

eksternal untuk 

pemantauan pengendalian 

internal  

6 5 11 1 15 16 3 7 10 0 3 3 

Sumber: Data Primer (2016) 

Analisis pada setiap pernyataan pada level 4 ini adalah: 

1. 11 responden tidak mengetahui tujuan dari implementasi 

kerangka kerja perusahaan, bahkan 5 yang tidak 

mengetahui bahwa adanya tujuan dari implementasi 

kerangka kerja pada perusahaan.  

2. Organisasi telah menetapkan beberapa batasan untuk 

pemantauan proses pengendalian internal. Namun 17 
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responden tidak merasakan karena tidak mengetahui 

adanya batasan pada setiap bagian tertentu. 

3. Penilaian pengendalian internal telah distandardisasi 

namun pendeteksian pengecualian kontrol masih belum 

terlalu dilakukan oleh perusahaan. Tetapi 19 responden 

tidak mengetahui standardisasi yang telah dilakukan 

perusahaan. 

4. 14 responden merasa pembentukan fungsi pengendalian 

internal yang dilakukan manajemen senior berdasarkan 

kerangka formal namun ada yang merasa manajemen 

senior kurang mendukung hal tersebut. Bahkan 2 

menjawab tidak benar, karena  tidak merasa manajemen 

mendukung pembentukan fungsi pengendalian internal 

teknologi informasi organisasi dengan kerangka kerja 

yang ditangani oleh profesional dan bersertifikat.  

5. Staf TI memang berfungsi dan ditugaskan didalam 

memberikan penilaian didalam pengendalian internal, 

namun tidak secara rutin. Maka 3responden yang 

merupakan bagian resepsionis, sekretaris, dan 

administrasi marketing tidak mengetahui hal tersebut. 

6. Dalam pemantauan pengendalian internal perusahaan 

menggunakan standar-standar yang sudah ditentukan 

oleh direksi perusahaan. Mengenai historis perusahaan 
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mengenai pengendalian internal, hal itu digunakan sebgai 

pedoman saja. Bahkan 7 responden  tidak merasa bahwa 

pengendalian internal perusahaan berdasarkan historis 

atau kejadian masa lampau. 

7. Terdapat ulasan dari pihak eksternal untuk pemantauan 

pengendalian internal, namun hanya beberapa kali saja 

dan tidak diketahui oleh seluruh bagian, karena pihak 

perusahaan merasa tidak semua bagian perlu mengetahui 

dan memahami mengenai ulasan pihak eksternal 

tersebut. Sehingga hanya 11 responden yang menjawab 

sepenuhnya benar. 

f. Level 5 

Tabel 4.14 

Pemetaan jawaban responden MEA 02 Level 5 

No Pernyataan TBS AB SBB SB 

M S T M S T M S T M S T 

1 Manajemen 

menetapkan program 

untuk memantau 

pengendalian internal 

organisasi 

berdasarkan praktik 

industri baik  

0 

 

1 1 2 16 18 6 11 17 2 2 4 

2 Organisasi 

menggunakan alat 

terintegrasi dan 

terbaru, yang 

memungkinkan 

menilai kondisi kritis 

pengendalian 

teknologi informasi 

dengan efektif dan 

mendeteksi peristiwa 

2 8 10 4 11 15 2 6 8 2 5 7 
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yang membahayakan 

dengan cepat 

3 Adanya pembagian 

pengetahuan khusus 

untuk fungsi layanan 

informasi  

1 7 8 5 14 19 2 7 9 2 2 4 

4 Adanya perbandingan 

antara pengendalian 

internal organisasi 

dengan standar 

industri dan praktik 

yang baik  

0 2 2 6 14 20 2 11 13 2 3 5 

Sumber: Data Primer (2016) 

Dari tabel 4.14 dapat dianalisis pada setiap pernyataan 

MEA 02 level 5 yaitu: 

1. Manajemen telah menetapkan program untuk 

pemantauan pengendalian internal organisasi, yaitu dari 

sistem perusahaan itu sendiri. Sistem yang ada didalam 

perusahaan itu juga sudah didasarkan pada praktek 

industri yang baik, agar kedepannya perusahaan ini 

merupakan perusahaan yang baik dan memberikan 

laporan keuangannya sesuai dengan laporan yang ada 

dan juga menjalankan segala kegiatan perusahaan sesuai 

dengan etika bisnis yang baik dan benar Namun pada 

beberapa bagian program ini masih kurang 

pelaksanaannya. Terdapat 1 responden yang tidak 

mengerti mengenai program yang telah ada ini. 

2. Organisasi dalam menilai kondisi kritis pengendalian 

informasi dan mendeteksi peristiwa yang membahayakan 
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tidak memiliki alat yang terbaru dan terintegrasi. 

Sehingga apabila ada peristiwa yang membahayakan 

juga tidak dapat dengan cepat ditangani, tetapi harus 

dilaporkan terlebih dahulu baru adanya tindakan dari 

pihak perusahaan. 

3. Fungsi layanan informasi jarang dilakukan pembagian 

pengetahuan khusus oleh kebanyakan responden karena 

tidak semua bagian juga bersinggungan langsung dengan 

fungsi ini. Sehingga tidak ada gunannya juga jika 

pembagian pengetahuan khusus ini diberikan kepada 

seluruh karyawan yang ada. 

4. Terdapat perbandingan antara pengendalian internal 

organisasi dengan standar dan praktik yang baik. Tetapi 

tidak banyak perbandingan karena perusahaan ini sudah 

menggunakan praktik industri yang baik, hanya beberapa 

kasus saja yang membedakan perusahaan ini dengan 

yang menggunakan praktik industri yang baik. Sehingga 

perbandingan ini tidak diketahui bagi kebanyakan 

responden. Hal ini dapat dilihat dari 50% responden 

yaitu 20 responden menjawab ada benarnya. 

Pada MEA 02 ini tingkat kapabilitasnya berada pada level 

3. Hal ini berarti bahwa perusahaan telah mengimplementasikan 

sistem pengendalian internal dan organisasi telah menyediakan 
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kepercayaan pada setaip operasional dan adanya pemahaman 

resiko yang sesuai standar, namun belum pada proses yang 

optimal bahkan diharapkan.  

4.5.3. Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Sistem Kebutuhan 

Eksternal (MEA 03) 

Sub domain MEA yang terakhir ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah perusahaan mematuhi semua keperluan dari 

pihak eksternal sebagai tujuan proses. 

a. Level 0 

Tabel 4.15 

Pemetaan jawaban responden MEA 03 Level 0 

No Pernyataan TBS AB SBB SB 
M S T M S T M S T M S T 

1 Adanya kesadaran 

akan persyaratan 

eksternal yang 

mempengaruhi 

teknologi informasi, 

dan ada proses 

teknologi informasi 

yang sesuai dengan 

persyaratan peraturan 

dan hukum 

0 0 0 4 16 20 4 9 13 2 5 7 

Sumber: Data Primer (2016) 

Pada MEA 03 level 0 hanya terdapat 1 penyataan saja. 

Proses teknologi informasi telah sesuai dengan persyaratan 

peraturan hukum. Tetapi 20 responden menganggap bahwa 

persyaratan eksternal tidak mempengaruhi teknologi 

informasi karena tidak ada diskusi tentang persyaratan 
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hukum dan eksternal terhadap teknologi informasi kepada 

seluruh karyawan.. 

b. Level 1 

Tabel 4.16 

Pemetaan jawaban responden MEA 03 Level 1 

No Pernyataan TBS AB SBB SB 
M S T M S T M S T M S T 

1 Adanya kesadaran 

tentang persyaratan 

kepatuhan terhadap 

peraturan, kontrak, 

dan hukum yang 

akan berdampak 

pada organisasi 

0 0 0 2 8 10 3 14 17 5 8 13 

2 Organisasi hanya 

mengikuti aturan 

proses informal 

sebagai wujud 

kepatuhan ketika 

ada pelaksanaan 

audit atau proyek 

baru  

5 9 14 3 11 14 0 7 7 2 3 5 

Sumber: Data Primer (2016) 

Dari tabel 4.16 dapat dianalisis sebagai berikut: 

1. Organisasi sadar bahwa persyaratan kepatuhan pada 

kontrak, peraturan, serta hukum akan berdampak pada 

organisasi. Perusahaan mengetahui akan pentingya 

kepatuhan terhadap peraturan kontrak dan hukum 

didalam organisasi, karena dalam suatu organisasi tidak 

luput dari berbagai macam aturan dari pihak luar 

(eksternal). Maka dari itu pihak perusahaan sudah 

mematuhi segala persyaratan mengenai kontrak, hukum, 
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dan yang lainnya yang berhubungan dengan perusahaan 

ini.  

2. Sebenarnya perusahaan itu sudah mengikuti peraturan 

setiap saat, tidak hanya ketika ada audit perusahaan 

mengikuti aturan yang ada. Tetapi bagi para responden 

merasa bahwa perusahaan hanya mematuhi aturan ketika 

ada audit saja. Hal itu terjadi karena mengenai aturan 

aturan yang ada, memang pihak perusahaan tidak secara 

ketat memberikan aturan kepada karyawan, tetapi hanya 

menghimbau untuk mentaati aturan yang ada saja tanpa 

adanya sanksi yang tegas. Sehingga pihak karyawan 

merasa perusahaan patuh apabila bila akan ada audit 

saja.. 

 

c. Level 2 

Tabel 4.17 

Pemetaan jawaban responden MEA 03 Level 2 

No Pernyataan TBS AB SBB SB 
M S T M S T M S T M S T 

1 Organisasi memahami 

dan mengkomunikasikan 

kebutuhan untuk 

memenuhi persyaratan 

eksternal 

0 2 2 2 15 17 6 9 15 2 4 6 

2 Organisasi telah 

mengembangkan dan 

menerapkan prosedur 

kepatuhan individu 

daritahun ke tahun 

1 0 1 0 12 12 6 12 18 3 6 9 

3 Ada pendekatan standar 

terkait kepatuhan 

0 1 1 4 18 22 3 9 12 3 2 5 



79 
 

kebijakan teknologi 

informasi terhadap 

persyaratan eksternal 

4 Organisasi sangat 

tergantung pada 

pengetahuan dan 

tanggung jawab 

individu, 

mengenaikepatuhan 

terhadap persyaratan 

eksternal, yang mungkin 

rawan terjadi kesalahan 

2 4 6 5 10 15 2 12 14 1 4 5 

5 Adanya pelatihan 

informal tentang 

kepatuhan kebijakan 

teknologi informasi 

terhadap persyaratan 

eksternal  

1 6 7 4 12 16 4 9 13 1 3 4 

Sumber: Data Primer (2016) 

MEA 03 level 2 terdapat analisis pada setiap jawaban 

responden yaitu: 

1. Dalam perusahaan ini mengenai pemahaman perusahaan 

untuk mememuhi persyaratan eksternal sudah paham, 

karena perusahaan dalam hal ini selalu menekankan 

bahwa hal-hal mengenai persyaratan eksternal harus 

dipenuhi dari pihak perusahaan. Lalu mengenai 

komunikasi tentang kebutuhan persyaratan eksternal 

perusahaan sudah mengkomunikasikan hanya kepada 

level manager saja. Sehingga beberapa responden merasa 

bahwa kurangnya komunikasi mengenai kebutuhan 

untuk memenuhi persyaratan eksternal perusahaan. Hal 
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tersebut dapat dilihat dari 17 responden menjawab ada 

benarnya. 

2. Prosedur mengenai kepatuhan individu sudah ada 

didalam SPI perusahaan. Seperti pemberian peringatan 

pertama kepada karyawan saat melakukan pelanggaran, 

dan sebagainya. Tetapi banyak karyawan yang tidak 

mengetahui mengenai pengembangan dan penerapan 

proseudr kepatuhan ini karena banyak dari karyawan 

perusahaan ini yang bekerja sudah puluhan tahun dan 

jarang melakukan kesalah fatal pada perusahaan. 

Sehingga pihak perusahaan juga jarang menyinggung 

mengenai kepatuhan individu ini, sehingga pada 12 

responden tidak merasakan penerapan kepatuhan pada 

setiap individu. 

3. Hanya terdapat sedikit standar kebijakan teknologi 

informasi yang berhubungan dengan pihak eksternal. 

Selain itu pendekatan standar mengenai kepatuhan 

kebijakan TI memang kurang dilakukan oleh pihak 

perusahaan, sehingga banyak karyawan yang merasa 

kurang adanya pendekatan standar mengenai kepatuhan 

kebijakan TI perusahaan ini. Maka hanya 1 responden 

merasa tidak adanya keterkaitan kebijakan teknologi 

informasi pada organisasi dengan pihak eksternal. 
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4. Perusahaan tidak selalu bergantung terhadap 

pengetahuan dan tanggung jawab individu saja didalam 

kepatuhan terhadap persyaratan eksternal. Namun 

kepatuhan terhadap persyaratan eksternal itu disadari 

organisasi bukan hanya sebagai pencegah terjadinya 

kesalahan. Walaupun pihak perusahaan juga kurang 

didalam memberikan standar mengenai kepatuhan 

eksternal ini. Hal ini terlihat dari 15 responden menjawab 

ada benarnya. 

5. Pelatihan informal hanya dilakukan pada beberapa 

bagian saja yang dirasa penting untuk kepatuhan 

teknologi informasi perusahaan terhadap persyaratan 

eksternal. Memang pihak perusahaan jarang memberikan 

pelatihan informal terutama mengenai kepatuhan kinerja 

TI. Sehingga sebagian karyawan yaitu 16 responden 

merasa bahwa perusahaan kurang didalam memberikan 

pelatihan informal mengenai kepatuhan kebijakan TI.  

d. Level 3 

Tabel 4.18 

Pemetaan jawaban responden MEA 03 Level 3 

No Pernyataan TBS AB SBB SB 
M S T M S T M S T M S T 

1 Organisasi 

mengembangkan, 

mendokumentasikan, dan 

mendiskusikan kebijakan, 

rencana, dan prosedur 

teknologi informasi untuk 

1 1 2 2 11 13 1 14 15 6 4 10 
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memastikan kepatuhan 

terhadap peraturan, 

kontrak, dan kewajiban 

hukum dengan tepat 

2 Organisasi sudah 

memantau kepatuhan 

persyaratan eksternal 

namun masih ada yang 

belum teratasi 

0 1 1 2 14 16 7 12 19 1 3 4 

3 Adanya pelatihan terkait 

peraturan dan hukum 

eksternal  

mempengaruhi organisasi 

dan proses kepatuhan 

didefinisikan 

1 4 5 2 18 20 5 5 10 2 3 5 

4 Adanya standar formal 

kontrak dan proses hukum 

untuk meminimalkan 

risiko yang terkait dengan 

kewajiban kontraktual. 

0 5 5 4 13 17 4 8 12 2 4 6 

Sumber: Data Primer (2016) 

Pada MEA 03 level 3 terdapat analisis yaitu: 

1. Dalam mengembangkan, mendokumentasikan, dan 

mendiskusikan kebijakan, rencana, dan prosedur 

teknologi informasi untuk memastikan kepatuhan 

terhadap peraturan, kontrak, dan kewajiban hukum 

dengan tepat sudah ada. Selain itu juga didalam hal 

diskusi perusahaan tidak pada semua bagian sehingga 

masih ada karyawan yang merasa perusahaan tidak 

melakukan pengembangan, dll di perusahaan ini. Maka 2 

responden  merasa bahwa organisasi tidak ada kegiatan 

untuk memastikan ketepatan kepatuhan pada peraturan 

yang ada. 
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2. Pemantauan kepatuhan persyaratan eksternal sudah 

dilaksanakan, namun memang masih ada hal-hal yang 

belum teratasi untuk sebagian responden. Tetapi hal 

tersebut tidak dirasakan oleh responden pada bagian 

tertentu yang merasa bahwa pemantauan kepatuhan 

sudah dilaksanakan dengan baik. Sehingga 19 responden 

menjawab sebagian besar benar. 

3. Tidak ada proses kepatuhan yang didefinisikan oleh 

organisasi. Pelatihan yang terkait peraturan dan hukum 

eksternal yang mempengaruhi organisasi pun tidak 

dilaksanakan pada semua bidang. Tetapi 50% responden 

yang berarti 20 responden merasa kurangnya pelatihan 

tersebut. 

4. Standar formal kontrak dan proses hukum sudah ada di 

organisasi tetapi tidak terlalu ditekankan kepada seluruh 

karyawan. Hal ini menyebabkan 17 responden yang tidak 

mengetahui bahwa adanya standar formal kontrak dan 

proses hukum terkait kewajiban kontraktual di 

perusahaan. 
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e. Level 4 

Tabel 4.19 

Pemetaan jawaban responden MEA 03 Level 4 

No Pernyataan TBS AB SBB SB 
M S T M S T M S T M S T 

1 Organisasi memahami 

persoalan dan kebutuhan 

pengungkapan kepatuhan 

eksternal pada semua 

tingkatan  

0 2 2 1 15 16 5 7 12 4 6 10 

2 Adanya pelatihan resmi 

untuk semua staff 

organisasi agar mereka 

menyadari kewajiban 

untuk 

mematuhipersyaratan 

eksternal 

2 4 6 3 12 15 3 7 10 2 7 9 

3 Penanggung jawab 

prosedur jelas dan 

memahami proses 

kepemilikan  

0 1 1 2 7 9 4 12 16 4 10 14 

4 Proses ini meliputi kajian 

lingkungan untuk 

mengidentifikasi 

kebutuhan eksternal dan 

perubahan yang 

berkelanjutan  

2 3 5 4 13 17 2 9 11 2 5 7 

5 Adanya mekanisme 

untuk memantau 

ketidakpatuhan terhadap 

persyaratan eksternal, 

menegakkan praktik 

internal, dan melakukan 

tindakan korektif 

1 1 2 3 14 17 3 11 14 3 4 7 

6 Organisasi menganalisis 

akar persoalan 

ketidakpatuhan terhadap 

kebutuhan eksternal 

sesuai standar untuk 

mengidentifikasi solusi 

yang berkelanjutan 

1 1 2 4 16 20 3 6 9 2 7 9 

7 Standarisasi praktek 

internal dapat berguna 

untuk penetapan 

0 2 2 4 17 21 2 7 9 4 4 8 
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peraturan dan 

pengulangan kontrak 

layanan  

Sumber: Data Primer (2016) 

Analisis pada level 4 ini adalah sebagai berikut: 

1. Hampir pada semua tingkatan memahami persoalan 

kepatuhan eksternal. Tetapi hanya pada beberapa 

tingkatan saja yang memahami akan kebutuhan 

pengungkapan pada kepatuhan eksternal. Sehingga 16 

responden memilih menjawab ada benarnya. Sedangkan 

2 responden karena yang merupakan bagian administrasi 

dan staff sehingga tidak memahami denhan benar 

persoalan kepatuhan eksternal. 

2. Pelatihan resmi untuk semua staff untuk kesadaran 

mematuhi persyaratan eksternal memang sudah 

dilakukan oleh pihak perusahaan agar karyawannya 

sadar untuk mematuhi persyaratan eksternal. Tetapi 

masih ada karyawan yang merasa tidak ada pelatihan 

resmi dari pihak perusahaan karena sekarang ini ada 

beberapa karyawan baru yang mungkin pada waktu 

perusahaan mengadakan pelatihan resmi ini, karyawan 

ini belum ada di perusahaan ini. Maka 6  responden 

menjawab tidak ada. 

3. Dalam organisasi ini penanggung jawab prosedur telah 

jelas dan juga hampir semua bagian memahami proses 
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kepemilikan pada perusahaan. Sehingga pekerjaan di 

perusahaan ini menjadi lancar dan tidak terjadinya 

double job yang membuang waktu dan pekerjaan. 

Namun terdapat 1 responden yang merupakan bagian 

administrasi produksi, tidak mengetahui secara jelas 

penanggung jawab prosedur perusahaan. 

4. Identifikasi kebutuhan eksternal dan perubahan 

berkelanjutan pada perusahaan ini masih banyak yang 

tidak mengetahui. Hal ini memang karena perusahaan 

tidak pernah melakukan diskusi tentang kebutuhan pihak 

eksternal. Sehingga 17 responden merasa kurang adanya 

identifikasi terhadap kebutuhan eksternal perusahaan. 

5. Mekanisme untuk memantau tindakan korketif telah ada 

namun tidak pada seluruh bagian. Tetapi mekanisme 

pada ketidakpatuhan terhadap persyaratan eksternal dan 

menegakkan praktik internal belum ada pada perusahaan. 

Jadi 17 responden merasa kurang adanya mekanisme 

pemantauan terhadap persyaratan eksternal perusahaan. 

6. Organisasi hampir tidak pernah menganalisis persoalan 

ketidakpatuhan pada kebutuhan eksternal dengan sesuai 

standar. Hanya menganalisis secara informal bila 

memang dibutuhkan solusi untuk keberlanjutan. 

Organisasi jarang melakukan analisis terhadap akar 



87 
 

permasalahan ini, karena organisasi menganggap hal 

tersebut membutuhkan waktu yang lama. Sehingga 2 

responden yang menjawab tidak benar sama sekali 

karena merasa organisasi tidak menganalisis akar 

persoalan terhadap kepatuhan eksternal sesuai standar 

untuk solusi yang berkelanjutan. 

7. Standardisasi praktek inernal untuk penetapan peraturan 

pada perusahaan hanya terkadang dilakukan. Namun  

tidak semua peraturan dan bahkan kontrak layanan 

ditetapkan berdasarkan praktek internal perusahaan. Hal 

ini menyebabkan dari 21 responden menjawab ada 

benarnya. 

f. Level 5 

Tabel 4.20 

Pemetaan jawaban responden MEA 03 Level 5 

No Pernyataan TBS AB SBB SB 
M S T M S T M S T M S T 

1 Adanya sebuah proses 

yang terorganisasi dengan 

baik dan efisien untuk 

memenuhi kebutuhan 

eksternal sesuai dengan 

pendampingan dan 

pengkoordinasian untuk 

seluruh organisasi. 

0 1 1 7 11 18 1 13 14 2 5 7 

2 Organisasi memiliki 

pengetahuan persyaratan 

eksternal yang luas, 

termasuk tren masa 

depan, antisipasi dan 

solusi terhadapperubahan 

2 5 7 2 10 12 4 14 18 2 1 3 

3 Organisasi berpartisipasi 

dalam diskusi kelompok 

1 4 5 5 14 19 3 7 10 1 5 6 
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mengenai peraturan 

eksternal dan industri 

untuk memahami 

pengaruh persyaratan 

eksternal terhadap 

organisasi 

4 Organisasi 

mengembangkan praktik 

yang baik untuk 

menjamin efisiensi 

kepatuhan kebutuhan 

eksternal sehingga dapat 

meminimalkan terjadinya 

pengecualian kasus 

kepatuhan  

0 2 2 2 12 14 6 11 17 2 5 7 

5 Organisasi memiliki 

sistem pusat dengan 

pelacakan yang lebar 

sehingga memungkinkan 

manajemen untuk 

mendokumentasikan alur 

kejadian sehingga 

dapatmengukur dan 

meningkatkan kualitas 

dan efektivitas proses 

pemantauan kepatuhan 

1 2 3 4 11 15 4 12 16 1 5 6 

6 Penilaian diri terhadap 

kebutuhan eksternal 

adalah sebuah proses 

mengimplementasikan 

dan menyempurnakan ke 

tingkat praktek yang lebih 

baik 

1 0 1 3 11 14 3 13 16 6 3 9 

7 Hubungan antara gaya 

dan budaya manajemen 

organisasi terhadap 

kepatuhan eksternal 

cukup kuat, dan 

organisasi telah 

mengembangkan proses 

pelatihan yang cukup 

baik pada karyawan baru 

setiap kali ada 

perubahanyang signifikan 

0 2 2 5 14 19 3 8 11 2 6 8 

Sumber: Data Primer (2016) 
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Analisis pada level 5 MEA 03 ini adalah: 

1. Pemenuhan kebutuhan eksternal dilakukan tidak pada 

seluruh bagian. Maka koordinasi dan pendampingan 

untuk seluruh organisasi untuk memenuhi kebutuhan 

eksternal tidak dirasakan pada semua bagian. Sehingga 

ada 1 responden yang merasakan kurang adanya 

organisasir terhadap sebuah proses. 

2. Organisasi memiliki pengetahuan persyaratan eksternal, 

namun tidak menyeluruh. Hanya untuk antisipasi dan 

solusi pada beberapa perubahan yang dilakukan oleh 

organisasi, tetapi organisasi tidak terlalu menekankan 

tren masa depan untuk melihat perubahan. Hal ini 

dimiliki perusahaan karena pimpinan dan direksi didalam 

perusahaan selalu mengikuti dan mematuhi mengenai 

persyaratan eksternal. 

3. Organisasi tidak terdapat diskusi kelompok untuk 

memahami pengaruh persyaratan eksternal bagi 

organisasi, hanya pada responden bagian tertentu saja 

yang terkadang melakukan sedikit diskusi secara 

informal. Karena organisasi jarang  berpartisipasi 

didalam diskusi kelompok mengenai persyaratan 

eksternal hanya memeberikan perwakilan dari karyawan 

saja yang mengikuti diskusi mengenai hal ini. sehingga 
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hal ini terlihat hanya 10 responden merasa adanya 

partisipasi dalam organisasi. 

4. Praktik yang baik telah dilakukan oleh perusahaan, 

karena praktik yang baik dianggap untuk menjamin 

efisiensi kepatuhan dilakukan oleh perushaan. Karena 

perusahaan merasa bahwa kepatuhan terhadap pihak 

eksternal itu penting dan berguna bagi perusahaan di 

masa depan juga. Namun praktik yang baik ini tidak 

selalu untuk menjamin efisiensi pada kepatuhan 

kebutuhan eksternal yang meminimalkan pengecualian 

pemantauan kepatuhan. Tetapi 17 responden merasa 

organisasi betul mengembangkan praktik yang baik. 

5. Organisasi memiliki sistem pusat yang digunakan untuk 

memantau dan meningkatkan kualitas dan efektifitas 

pada proses kepatuhan. Namun hal tersebut tidak 

diketahui oleh seluruh bagian hanya pada beberapa 

bagian seperti manajer keuangan, sehingga terdapat 15 

responden yang tidak tahu. 

6. 19 responden menyadari bahwa kebutuhan eksternal 

dapat menjadi penyempurna dan proses implementasi 

pada praktek organisasi lebih baik. Proses ini merupakan 

proses untuk mengimplementasikan dan 

menyempurnakan ke tingkat praktek yang lebih baik. 
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Sehingga perusahaan melakukan penilaian terhadap 

perusahaan sendiri untuk menilai kinerja perusahaan ini. 

7. Hubungan antar gaya dan budaya manajemen organisasi 

terhadap kepatuhan eksternal tidak terlihat jelas. 

Organisasi hanya beberapa kali terdapat proses pelatihan 

bagi karyawan baru setiap ada perubahan yang 

signifikan. Namun hal tersebut tidak sering dilakukan 

oleh organisasi. 

Pada MEA 03 terlihat kurangnya perusahaan mematuhi 

semua keperluan dari pihak eksternal sebagai tujuan proses. Hal 

ini terlihat pada setiap jawaban responden dengan hasil level 

tingkat kapabilitas yang sebagian besar pada level 0 dengan 

sebanyak 24 responden. Responden lain berada pada level 1 

sebanyak 1 responden, level 2 yaitu sebanyak 3 responden, pada 

level 3 sebanyak 4 responden, dan level 5 terdapat 8 responden. 

Maka dari rata-rata tingkat kapabilitas responden, organisasi 

pada level 2 di MEA 03. Hal ini berarti perusahaan telah 

menjalankan proses TI dengan baik, namun perlu adanya 

pengelolaan yang baik dan pemahaman terhadap kepatuhan 

kebutuhan eksternal lebih ditingkatkan. 

Berdasarkan dari hasil setiap subdomain yaitu MEA 01 pada level 3, 

MEA 02 pada level 3, dan MEA 03 pada level 2, tingkat kapabilitas 
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dari MEA pada PT Semarang Makmur dapat diketahui. Hasil tingkat 

kapabilitas MEA dapat dihitung dengan cara: 

tingkat kapabilitas MEA =  
3 + 3 + 2

3
= 3 

Maka hasil tingkat kapabilitas MEA pada PT Semarang Makmur adalah 

pada level 3. 

4.6.Analisis Gap Antara Tingkat Manajer dan Staff 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat perbedaan hasil 

tingkat kapabilitas pada setiap subdomain MEA di tingkat manajer dan 

staff pada PT Semarang Makmur.Perbedaan tersebut dikarenakan 

beberapa hal sesuai dengan masing-masing subdomain MEA, yaitu: 

a. MEA 01 

Tabel 4.21 

Hasil Presentase dan Tingkat Kapabilitas MEA 01 Responden Tingkat Manajer 

No. 

Responden 

Level 

0 

Level 

1 

Level 

2 

Level 

3 

Level 

4 

Level 

5 

Tingkat 

Kapabilitas 

1 63% 90% 94% 78% 79% 60% 5 

2 75% 70% 75% 47% 61% 40% 2 

3 81% 60% 75% 75% 75% 70% 5 

4 94% 75% 81% 81% 96% 70% 5 

5 75% 60% 44% 56% 64% 65% 1 

6 94% 85% 81% 66% 68% 65% 5 

7 81% 60% 94% 78% 50% 65% 4 

8 81% 85% 81% 81% 100% 60% 5 

9 75% 75% 56% 66% 50% 70% 3 

10 88% 70% 50% 63% 75% 80% 1 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

Pada tabel 4.21 merupakan tampilan hasil presentase dan 

tingkat kapabilitas MEA 01 pada masing-masing responden yang 

memiliki jabatan manajer pada PT Semarang Makmur. Maka 



93 
 

dengan hasil tingkat kapabilitas 10 responden mendapat rata-rata 

pada level 4 dengan cara: 

𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑀𝐸𝐴 01 =
(5+2+5+5+1+5+4+5+3+1)

10
 = 4 

Tabel 4.22 

Hasil Presentase dan Tingkat Kapabilitas MEA 01 Responden Tingkat Staff 

No. 

Responden 

Level 

0 

Level 

1 

Level 

2 

Level 

3 

Level 

4 

Level 

5 

Tingkat 

Kapabilitas 

1 69% 60% 44% 69% 75% 60% 1 

2 63% 70% 69% 72% 71% 50% 4 

3 69% 75% 56% 47% 68% 55% 2 

4 69% 70% 44% 56% 64% 50% 2 

5 69% 65% 69% 63% 61% 60% 5 

6 63% 45% 50% 69% 54% 80% 0 

7 75% 65% 56% 44% 64% 35% 2 

8 75% 75% 69% 63% 57% 70% 5 

9 94% 90% 63% 66% 79% 70% 5 

10 100% 90% 81% 63% 89% 70% 5 

11 63% 55% 94% 50% 61% 50% 2 

12 69% 65% 63% 59% 57% 65% 5 

13 100% 75% 69% 78% 86% 95% 5 

14 63% 60% 75% 47% 68% 70% 2 

15 63% 60% 75% 47% 68% 70% 2 

16 88% 80% 63% 88% 82% 75% 5 

17 63% 70% 63% 66% 71% 75% 5 

18 63% 60% 75% 47% 68% 70% 2 

19 56% 55% 44% 50% 46% 60% 1 

20 69% 65% 69% 72% 75% 65% 5 

21 75% 95% 94% 72% 68% 65% 5 

22 75% 60% 50% 72% 71% 70% 1 

23 88% 70% 69% 56% 79% 75% 5 

24 81% 65% 69% 66% 71% 75% 5 

25 75% 75% 75% 66% 71% 70% 5 

26 63% 60% 75% 47% 61% 70% 2 

27 69% 70% 63% 78% 57% 60% 5 

28 75% 50% 56% 50% 57% 60% 2 

29 94% 70% 50% 56% 79% 65% 1 

30 75% 65% 56% 47% 54% 40% 2 

    Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
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Sedangkan pada hasil presentase dan tingkat kapabilitas MEA 01 

pada staff dapat dilihat pada tabel 4.22. Pada staff memiliki 

tingkat kapabilitas secara keseluruhan yaitu pada level 3 dengan 

cara perhitungan: 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑀𝐸𝐴 01 =
(1+4+2+2+5+0+2+5+5+5+2+5+5+2+2+5

+5+2+1+5+5+1+5+5+5+2+5+2+1+2

30
 = 3 

Subdomain MEA 01 yang menyatakan adanya transparansi 

kinerja serta kesesuaian pencapaian tujuan organisasi. Pada 

bagian staff hanya merasakan bahwa tingkat MEA 01 ini hanya 

sebatas proses yang tetap atau sudah mengimplementasikan setiap 

proses TI sesuai standar. Namun pada level manajer menunjukan 

bahwa MEA 01 ini sudah pada tahap yang diharapkan atau 

implementasi yang telah dilakukan organisasi dilakukan sesuai 

batasan-batasan agar mencapai hasil yang diharapkan. 

Perbedaan tingkat kapabilitas pada level manajer dan staff 

ini dikarenakan staff pada PT Semarang Makmur tidak paham 

bagaimana pemantauan proses TI, tidak mengetahui mengenai 

penilaian proses monitoring TI, dan sebagainya. Ketidaktahuan 

staff juga didukung karena tidak adanya pembahasan tentang 

proses standar monitoring dan pelatihan ataupun pendidikan 

untuk memahami bagaimana pemantauan proses TI. Pembahasan 

hanya dilakukan oleh bagian manajer saja. Maka dari itu banyak 

dari staff PT Semarang Makmur kurang memahami tentang 
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penilaian dan pengukuran sebagai kriteria pembanding dengan 

industri lain.  

b. MEA 02 

Pada subdomain MEA yang kedua ini ingin mengetahui 

organisasi telah menyediakan kepercayaan pada setiap 

operasional dan adanya pemahaman resiko yang baik. Namun 

pada manajer dan staff mempunyai perbedaan tingkat kapabilitas 

yang sama dengan MEA 01. Level 4 pada tingkat manajer dan 

level 3 pada staff. 

Tabel 4.23 

Hasil Presentase dan Tingkat Kapabilitas MEA 02 Responden Tingkat Manajer 

No. 

Responden 

Level 

0 

Level 

1 

Level 

2 

Level 

3 

Level 

4 

Level 

5 

Tingkat 

Kapabilitas 

1 88% 63% 67% 75% 82% 56% 5 

2 81% 69% 75% 43% 43% 63% 2 

3 75% 69% 63% 68% 57% 75% 5 

4 81% 44% 54% 54% 64% 38% 0 

5 100% 88% 100% 100% 93% 100% 5 

6 69% 63% 63% 57% 61% 63% 5 

7 88% 69% 83% 71% 79% 56% 5 

8 100% 94% 75% 86% 79% 94% 5 

9 94% 81% 83% 75% 50% 56% 3 

10 69% 44% 54% 64% 43% 56% 0 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

Perhitungan tingkat kapabilitas MEA 02 dari keseluruhan 

responden tingkat manajer berdasarkan pada tabel 4.23 yang 

menampilkan presentase dan tingkat kapabilitas dari masing-

masing responden dengan tingkat manajer. Perhitungan tingkat 

kapabilitas didapat dengan cara: 

𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑀𝐸𝐴 02 =
(5+2+5+0+5+5+5+5+3+0)

10
 = 4 
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Sedangkan perhitungan tingkat kapabilitas MEA 02 pada staf 

berdasarkan pada tabel 4.24 yang merupakan presentase dan 

tingkat kapabilitas dari masing-masing responden. Perhitungan 

tingkat kapabilitas didapat dengan cara: 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑀𝐸𝐴 02 =

(3+3+2+5+5+0+2+5+5+4+2+5+5+0+0+5
+5+0+0+5+0+5+5+5+5+0+5+5+5+0)

30
 = 3 

 

Tabel 4.24 

Hasil Presentase dan Tingkat Kapabilitas MEA 02 Responden Tingkat Staff 

No. 

Responden 

Level 

0 

Level 

1 

Level 

2 

Level 

3 

Level 

4 

Level 

5 

Tingkat 

Kapabilitas 

1 88% 88% 71% 54% 43% 69% 3 

2 69% 56% 63% 75% 50% 63% 3 

3 63% 69% 67% 50% 54% 50% 2 

4 88% 56% 71% 75% 68% 56% 5 

5 88% 88% 63% 79% 68% 56% 5 

6 50% 81% 54% 64% 64% 63% 0 

7 75% 56% 58% 46% 50% 44% 2 

8 69% 56% 58% 57% 57% 56% 5 

9 88% 81% 79% 71% 57% 75% 5 

10 94% 69% 83% 68% 61% 25% 4 

11 75% 69% 63% 39% 46% 69% 2 

12 69% 56% 63% 64% 57% 56% 5 

13 94% 75% 88% 100% 100% 94% 5 

14 81% 44% 54% 54% 64% 38% 0 

15 81% 44% 54% 54% 64% 38% 0 

16 100% 100% 92% 93% 86% 81% 5 

17 88% 56% 71% 79% 61% 56% 5 

18 81% 44% 54% 50% 64% 38% 0 

19 50% 63% 54% 43% 61% 50% 0 

20 69% 63% 58% 68% 54% 56% 5 

21 50% 56% 50% 50% 50% 44% 0 

22 100% 81% 88% 61% 68% 75% 5 

23 88% 81% 71% 57% 68% 69% 5 

24 81% 63% 71% 75% 82% 63% 5 

25 69% 63% 58% 71% 68% 63% 5 

26 81% 44% 54% 54% 64% 38% 0 

27 63% 56% 67% 57% 75% 69% 5 

28 75% 69% 58% 57% 54% 63% 5 

29 69% 69% 67% 61% 57% 56% 5 
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30 44% 44% 63% 68% 68% 88% 0 

    Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

Gap atau jarak tingkat kapabilitas antara manajer dan staff 

ini disebabkan kurangnya pemahaman mengenai prosedur 

pengendalian internal perusahaan. Pemahaman yang kurang ini 

disebabkan oleh tidak adanya pembahasan terhadap resiko-resiko 

yang ada atau tidak semua bagian memiliki penilaian pada 

kondisi-kondisi yang kritis. Selain itu kebijakan proses resiko dan 

pengurangan resiko tidak merata pada seluruh bagian. 

c. MEA 03 

Pada MEA 03 akan mengetahui tingkat kapabilitas 

perusahaan pada kepatuhan semua keperluan dari pihak eksternal 

sebagai tujuan proses. Tingkat kapabilitas MEA 03 pada manajer 

hanya pada level 2, perusahaan telah menjalankan proses TI 

dengan baikhingga mencapai tujuan, namun perlu 

adanyapengelolaan yang semakin baik. Sedangkan pada staff 

pada level 1, perusahaan sudah melakukan implementasi namun 

tujuan belum tercapai. Hasil pada tingkat manajer berdasarkan 

hasil presentase dan tingkat kapabilitas dari setiap responden yang 

dapat dilihat pada tabel 4.25.  

Tabel 4.25 

Hasil Presentase dan Tingkat Kapabilitas MEA 03 Responden Tingkat Manajer 

No. 

Responden 

Level 

0 

Level 

1 

Level 

2 

Level 

3 

Level 

4 

Level 

5 

Tingkat 

Kapabilitas 

1 75% 50% 75% 88% 89% 64% 0 

2 75% 63% 70% 44% 68% 46% 2 

3 75% 63% 60% 63% 54% 50% 4 
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4 50% 50% 50% 56% 61% 64% 0 

5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 

6 50% 38% 60% 69% 64% 61% 0 

7 75% 50% 70% 81% 54% 79% 0 

8 100% 63% 80% 88% 96% 86% 5 

9 50% 75% 55% 63% 61% 46% 4 

10 50% 100% 65% 81% 61% 64% 0 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

Perhitungan hasil tingkat kapabilitas MEA 03 pada tingkat 

manajer didapat dengan cara: 

𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑀𝐸𝐴 03 =
(0+2+4+0+5+0+0+5+4+0)

10
 = 2 

Sedangkan pada tingkat staf didapat dengan hasil presentase dan 

tingkat kapabilitas masing-masing yang dapat dilihat pada tabel 

4.26. Hasil tingkat kapabilitas dari MEA 03 staf dengan cara: 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑀𝐸𝐴 03 =

(4+5+1+4+2+0+0+0+5+0+2+0+5+0+0+0
+5+0+0+0+0+0+5+0+5+0+0+0+0+0)

30
 = 1 

Tabel 4.26 

Hasil Presentase dan Tingkat Kapabilitas MEA 03 Responden Tingkat Staff 

No. 

Responden 

Level 

0 

Level 

1 

Level 

2 

Level 

3 

Level 

4 

Level 

5 

Tingkat 

Kapabilitas 

1 75% 63% 70% 50% 57% 50% 4 

2 75% 75% 65% 69% 64% 68% 5 

3 100% 75% 45% 56% 71% 61% 1 

4 75% 63% 65% 56% 64% 50% 4 

5 75% 63% 70% 50% 71% 75% 2 

6 50% 75% 55% 75% 54% 79% 0 

7 50% 63% 55% 44% 46% 50% 0 

8 50% 63% 60% 56% 54% 54% 0 

9 100% 75% 75% 69% 75% 82% 5 

10 50% 88% 80% 44% 86% 68% 0 

11 75% 63% 55% 38% 43% 54% 2 

12 50% 63% 65% 63% 57% 61% 0 

13 100% 100% 100% 100% 96% 93% 5 

14 50% 50% 50% 56% 61% 64% 0 

15 50% 50% 50% 56% 61% 64% 0 

16 50% 63% 75% 100% 100% 100% 0 

17 75% 63% 60% 69% 71% 71% 5 
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18 50% 50% 50% 56% 61% 64% 0 

19 50% 50% 45% 56% 57% 50% 0 

20 50% 50% 65% 63% 54% 57% 0 

21 50% 38% 75% 50% 57% 68% 0 

22 100% 100% 60% 63% 61% 57% 0 

23 100% 63% 80% 63% 89% 79% 5 

24 50% 63% 75% 81% 71% 57% 0 

25 75% 75% 75% 69% 68% 71% 5 

26 50% 50% 50% 56% 61% 64% 0 

27 50% 63% 65% 69% 79% 75% 0 

28 50% 75% 55% 56% 61% 61% 0 

29 75% 38% 45% 50% 46% 54% 0 

30 75% 63% 45% 69% 71% 57% 0 

    Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

Faktor yang menyebabkan gap tingkat kapabilitas manajer 

dan staff karena tidak adanya proses kepatuhan yang didefinisikan 

organisasi, serta kurangnya komunikasi terhadap kebutuhan untuk 

memenuhi persyaratan eksternal. Selain itu juga tidak ada 

pelatihan secara resmi mengenai kepatuhan untuk mematuhi 

persyaratan eksternal. 




