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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN MASALAH 

 

 Pada bab ini, penulis memaparkan secara mendetil tahap pelaksanaan evaluasi 

tata kelola teknologi informasi di PT Widautama Semarang sesuai dengan tahapan 

yang telah disebutkan pada bab 3. Tahapan yang ada pada bab 3 secara garis besar 

memuat 5 tahap penelitian, meliputi interview awal dengan narasumber dan 

observasi, menentukan responden, interview menggunakan kuesioner dengan 

responden, menganalisis jawaban responden secara kualitatif serta menentukan 

capability level secara kualitatif, dan tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan dan 

saran. Tahap pelaksanaan evaluasi ini merupakan tahap – tahap yang dilaksanakan 

penulis untuk memperoleh data serta informasi dari PT Widautama Semarang dengan 

tujuan menemukan peramsalahan yang terjadi di perusahaan, mementukan capability 

level perusahaan, dan menarik kesimpulan serta memberikan saran atau alternatif 

perbaikan terhadap tata kelola TI kepada perusahaan sebagai upaya peningkatan 

kinerja tata kelola teknologi informasi perusahaan. Berikut adalah penjelasan secara 

detil tahapan penelitian. 
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4.1 Tahap Interview Awal dan Observasi 

Penulis melakukan wawancara untuk pertama kali dengan narasumber 

dari PT Widautama Semarang, yaitu Bapak Yopi Wijaya selaku Manager 

Operasional  PT Widautama Semarang dan mengamati perusahaan. Tahap ini 

dilakukan penulis untuk memperoleh informasi dan mengetahui keadaan PT 

Widautama Semarang. Dari hasil wawancara dan pengamatan awal yang 

dilakukan, penulis melihat beberapa masalah tata kelola TI perusahaan, yaitu 

server perusahaan tidak diletakkan di ruang khusus, letak aset TI perusahaan 

kurang diperhatikan, misalnya letak komputer yang berdekatan dengan 

penyimpanan barang dagang perusahaan sehingga komputer cepat kotor, serta 

tidak adanya rencana yang dibuat perusahaan untuk mengatasi keadaan – 

keadaan darurat yang menyerang TI perusahaan dan dapat mengganggu 

operasional perusahaan. Hasil lain dari wawancara awal ini adalah pada PT 

Widautama Semarang, hanya ada 2 orang yang memahami tentang 

permasalahan TI dan tata kelolanya. 

Penulis juga melakukan proses dokumentasi gambar software yang 

digunakan PT Widautama Semarang, namun perusahaan tidak mengijinkan 

penulis menggunakan gambar atau screenshot dari software SAP B1 yang 

memuat data – data perusahaan. Penulis hanya menggunakan gambar SAP B1 

yang hanya memuat menu – menu SAP B1 PT Widautama Semarang tanpa 

data – data perusahaan.Penulis menampilkan beberapa gambar software SAP 
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B1 dalam penelitian ini, dan gambar – gambar ini telah disetujui oleh Direktur 

Operasional PT Widautama Semarang, Bapak Indramawan Kurniawan.Hal ini 

bertujuan untuk menjaga kerahasiaan data – data penting perusahaan dari 

pihak – pihak yang mungkin dapat menyalahgunakan data perusahaan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Login Page SAP B1 PT Widautama Semarang 

Gambar 4.1 menunjukkan tampilan awal dari software SAP B1 yang 

digunakan oleh PT Widautama Semarang.Software yang digunakan oleh PT 

Widautama Semarang adalah software berbasis online dan terintegrasi, 

sehingga di kedua toko PT Widautama Semarang dapat saling mengakses data 

dan data update data secara real-time antara toko cabang dengan pusat. Untuk 

dapat masuk kedalam software, Setiap user harus menggunakan ID dan 

password masing – masing.ID dari tiap user telah dibedakan berdasarkan hak 

akses masing – masing atau berdasarkan jabatannya. Pembatasan hak akses ini 

bertujuan untuk menjaga data – data  perusahaan agar tidak dapat diakses oleh 
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karyawan yang tidak memiliki wewenang dan menjaga keamanan data 

perusahaan. 

 

Gambar 4.2 Customer Master Data 

 

Gambar 4.2 menunjukkan menu SAP B1 terkait master data untuk 

pelanggan PT Widautama Semarang. Master data ini memuat informasi 

umum pelanggan perusahaan, misalnya kode pelanggan, nama .alamat, dan 

nomor telepon pelanggan.  
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Gambar 4.3 Sales Order 

 

Gambar 4.3 menampilkan dokumen sales order dari PT Widautama 

Semarang. Dokumen ini digunakan perusahaan untuk mencatat dokumen 

pembelian yang dikirim dari pelanggan ke perusahaan. Dokumen ini secara 

umum memuat nomor dokumen sales order, kode pelanggan, nama, kontak 

pelanggan, serta barang – barang yang dibeli atau dipesan oleh pelanggan. 
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4.2  Menetukan Responden 

PT Widautama Semarang tidak memiliki divisi atau seorang yang 

khusus hanya menangani TI dan tata kelola TI, hal ini dapat dilihat dari 

struktur organisasi PT Widautama Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Struktur Organisasi PT Widautama Semarang 

Hanya terdapat 2 orang di PT Widautama Semarang yang memahami 

tentang permasalahan TI dan tata kelolanya, yaitu manager operasional dan 

direktur operasional perusahaan. Manager operasional PT Widautama 

Semarang sekaligus sebagai pengelola dan pengawas aktivitas harian TI 

perusahaan. Penulis menyesuaikan permasalahan yang dibahas pada domain 
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DSS dengan keadaan PT Widautama Semarang, sehingga responden pada 

penelitian ini adalah 2 orang yang benar – benar memahami permaslahan TI 

perusahaan dan tata kelolanya, yaitu Bapak Yopi Wijaya selaku manager 

operasional sekaligus bertugas mengelola TI perusahaan dan Bapak 

Indramawan Kurniawan selaku direktur operasional pada PT Widautama 

Semarang. 

4.3 Interview 

Interview dilaksanakan pada hari yang berbeda untuk kedua 

responden, karena untuk menyelesaikan pertanyaan – pertanyaan pada domain 

DSS membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 jam.Pelaksanaan interview yang 

pertama dengan responden pertama, yaitu manager operasional PT 

Widautama Semarang merangkap tugas sebagai pengelola operasional TI 

perusahaan, Bapak Yopi Wijaya.Interview kedua dilaksanakan dengan 

responden kedua, yaitu direktur operasional PT Widautama Semarang dan 

pengawas operasional TI, Bapak Indramawan Kurniawan.Daftar pertanyaan 

yang digunakan merupakan alat bantu penulis dalam melaksanakan 

wawancara dan memuat pertanyaan – pertanyaan terkait tata kelola TI 

perusahaan berdasarkan domain DSS.   
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Pada sub – domain DSS01 secara umum membahas operasional TI 

perusahaan sehari – hari. Sub – domain DSS02 secara umum membahas 

bagaimana perusahaan mengelola permintaan user jika terjadi insiden TI. Sub 

– domain DSS03 membahas bagaimana perusahaan mengelola permasalahan 

TI dan apakah perusahaan sudah mengklasifikasikan permasalahan TI. Pada 

sub – domain DSS04 secara umum membahas bagaimana perusahaan 

memepertahankan keberlangsungan operasional TI perusahaan. Sub – domain 

DSS05 secara umum membahas keamanan layanan TI perusahaan untuk user. 

Di sub – domain DSS06 secara umum membahas bagaimana perusahaan 

mengelola akses user terhadap data perusahaan. 
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4.4 Analisis Tata Kelola TI PT Widautama Semarang 

PT Widautama menggunakan bantuan penyedia jasa layanan software 

SAP B1 yang saat ini digunakan.Hingga saat ini, perusahaan masih menerima 

layanan dan dukungan dari penyedia jasa software tersebut atau vendor 

software.Hubungan antara PT Widautama Semarang dengan vendor diatur 

dalam kontrak yang disetujui oleh kedua pihak. 

Selama proses implementasi, PT Widautama diwakili oleh Bapak 

Indramawan Kurniawan selaku direktur operasional perusahaan untuk 

mendiskusikan keperluan implementasi software dengan pihak vendor.  Dari 

manajemen PT Widautama, setiap bagian perusahaan hanya mempersiapkan 

data yang dibutuhkan untuk implementasi.Data tersebut kemudian diserahkan 

kepada direktur operasional perusahaan yang melakukan kontak langsung 

dengan pihak vendor. 

Pihak vendor membantu PT Widautama Semarang untuk memberikan 

pelatihan menggunakan software SAP B1. Vendor akan mengirimkan 

konsultan yang bertanggungjawab atas PT Widautama Semarang untuk 

memberikan pelatihan dan membuat laporan yang diperlukan atas pelatihan 

tersebut. Pelatihan terbagi menjadi beberapa tahap selama beberapa 

hari.Laporan yang dibuat konsultan kemudian ditunjukkan kepada pihak PT 

Widautama Semarang dan disimpan oleh vendor. 
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Pada kontrak antara PT Widautama Semarang dengan vendor SAP B1, 

PT Widautama Semarang diwajibkan untuk melakukan pembayaran untuk 

Annual Maintenance kepada vendorselama tiga tahun pertama. Annual 

Maintenance ini meliputi support jika terjadi bugs atau eror pada software dan 

patch SAP yang dirilis setelah periode pembayaran.Setelah tahun ketiga 

selesai, perusahaan dapat memilih untuk melanjutkan annual maintenance 

atau tidak. Jika perusahaan memutuskan untuk tidak melanjutkan pembayaran 

annual maintenance, maka vendor tidak akan memberikan layanan dan 

dukungan kepada perusahaan.  

Vendor juga menyatakan komitmennya untuk menjaga data yang 

diterima dari PT Widautama Semarang. Selain data perusahaan yang 

dinyatakan bersifat umum, akan dijaga kerahasiaannya oleh vendor. Vendor 

juga memberikan dukungan kepada PT Widautama Semarang berupa 

pelatihan bertahap penggunaan software SAP B1 bagi seluruh karyawan PT 

Widautama Semarang. 

Hingga saat ini, PT Widautama masih melakukan pembayaran annual 

maintenancekepadavendor, sehingga masih menerima layanan dan dukungan 

yang dibutuhkan dari vendor. Ketika terjadi permasalahan dengan software, 

perusahaan masih menghubungi vendor untuk mendapatkan bantuan dalam 

menyelesaikan insiden atau masalah software yang terjadi. 
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 4.4.1 Analisis Berdasarkan DSS01Manage Operation 

Berikut ini adalah aktivitas – aktivitas tata kelola TI yang telah 

dilaksanakan maupun belum atau tidak dilaksanakan PT Widautama 

Semarang berdasarkan DSS01 : 

  Kelebihan : 

1) Perusahaan melakukan backup data dengan bantuan teknisi 

freelancer yang dijadwalkan setiap seminggu sekali untuk 

mencegah kerusakan server yang disebabkan karena server 

overload. 

2) Perusahaan mengecek fasilitas dan perangkat TI secara 

berkala.  

3) Perusahaan merawat perangkat TI yang dimiliki. Server dan 

hardware lainnya dibersihkan setiap 6 bulan 

sekali.Pembersihan hardware ini dilakukan ketika perusahaan 

dan toko sedang tutup atau libur sehingga tidak mengganggu 

aktivitas perusahaan lainnya. Tetapi sebaiknya dapat 

ditambahkan frekuensinya menjadi tiap 4 bulan sekali, karena 

dengan kondisi saat ini, perangkat keras TI terutama untuk 

bagian penjualan sangat mudah terkena debu dan kotoran. 
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4) Perusahaan memiliki Service Level Agreement (SLA) atau 

kontrak dengan pihak ketiga (konsultan) penyedia layanan TI. 

Kontrak ini diperbarui setiap 1 tahun sekali sesuai dengan 

persetujuan antara perusahaan dengan konsultan. 

5) Perusahaan membuat daftar aset TI yang penting dan perlu 

diawasi. Daftar aset ini kemudia disimpan oleh bagian 

accounting. 

6) Perusahaan menentukan tanggungjawab pihak ketiga atau 

konsultan melalui kontrak yang disetujui kedua pihak. 

7) Perusahaan memiliki event log di software SAP B1. Event log 

ini disimpan perusahaan selama beberapa periode waktu untuk 

membantu perusahaan jika sewaktu – waktu terjadi insiden 

yang perlu diinvestigasi dengan bantuan event log. 

Kelemahan : 

1) Perusahaan belum mempertimbangkan lokasi penempatan atau 

penyimpanan TI, karena server perusahaan diletakkan di atas 

meja di ruang yang terbuka. Hal ini menyebabkan berbagai 

resiko, misalnya server diakses oleh pihak – pihak yang tidak 

berkepentingan atau ingin mengambil data tanpa persetujuan 

manajemen perusahaan; dan resiko terkena tetesan air, 
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makanan, maupun minuman sehingga dapat merusak server 

dan mengganggu aktivitas operasional perusahaan yang telah 

memanfaatkan TI untuk pengolahan dan penyimpanan data dan 

informasi. Perusahaan perlu memperhatikan peletakan 

perangkat keras TI yang dimiliki untuk menghindari atau 

meminimalirsir resiko – resiko yang disebutkan diatas. 

2) Perusahaan tidak pernah menganalisis perubahan fisik 

lingkungan penyimpanan TI untuk menilai kembali risikonya 

sebagai upaya untuk memperbaiki operasional TI 

perusahaan.Perusahaan perlu melakukan analisis perubahan 

lingkungan, agar jika ada perubahan lingkungan yang dapat 

menimbulkan resiko bagi perangkat keras TI, perangkat keras 

TI dapat dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. 

3) Perusahaan belum  mengidentifikasi bencana alam maupun 

yang disebabkan oleh manusia yang dapat terjadi di area 

tempat TI berada dan belum menilai dampak dari bencana 

tersebut. Perusahaan hanya memberitahukan kepada seluruh 

karyawannya untuk tidak meletakkan makanan maupun 

minuman di dekat komputer yang digunakannya.Perusahaan 

perlu mengidentifikasi potensi bencana alam dan yang 
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disebabkan manusia agar dapat melakukan tindakan 

pencegahan dan perbaikan jika bencana tersebut terjadi. 

4) Perusahaan belum memastikan bahwa situs TI dan ruang 

penyimpanan server selalu bersih. Komputer yang digunakan 

oleh staf kasir masih diletakkan di luar dan terkena langsung 

debu – debu terutama debu dari beberapa bahan bangunan dan 

barang dagang milik perusahaan lainnya. 

5) Perusahaan belum atau tidak memastikan bahwa ruang 

penyimpanan sever sesuai dengan hukum kesehatan dan 

keselamatan, dan pedoman dari konsultan.Ada resiko server 

dapat rusak atau meledak sehingga berbahya bagi karyawan 

yang bekerja di dekat server.Server sebaiknya disimpan di 

ruangan tersendiri dan dengan suhu yang dingin.Jika tidak 

memungkinkan, dapat diletakkan di ruangan yang tidak semua 

orang dapat masuk atau mengakses ruangan tersebut. 

6) Perusahaan belum memiliki proses manajemen insiden TI, 

sehingga perusahaan tidak mencatat, memantau, dan mengelola 

insiden fasilitas TI.Hal ini dapat menyebabkan ketidakteraturan 

atau kepanikan jika terjadi insiden TI.Sebaiknya perusahaan 
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mencatat insiden yang terjadi serta solusinya. Catatan ini dapat 

menjadi sumber pengetahuan masa depan perusahaan. 

7) Perusahaan jarang mengadakan pertemuan untuk membahas 

permasalahan TI yang terjadi. Permasalahan TI biasanya 

diatasi oleh Manager Operasional yang merangkap tugas 

sebagai pengelola permasalahan TI. Kurangnya informasi di 

berbagai pihak internal perusahaan akan permasalahan TI yang 

terjadi dapat menyebabkan kesalahpahaman yang menganggu 

kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan tingkat kesulitan 

TI yang terjadi, Manager Operasional dan Direktur 

Operasional PT Widautama dapat melibatkan pihak internal 

perusahaan untuk aktif memberikan masukan atau solusi untuk 

mengatasi masalah TI yang terjadi dan meningkatkan 

kerjasama antara pihak – pihak internal perusahaan. 

Dari aktivitas dan kondisi perusahaan yang telah disebutkan 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola TI menurut sub – 

domain atau proses DSS01 mencapai level 2. Pada level 1, perusahaan 

telah mampu mencapai hasil proses, yaitu kegiatan operasional 

dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan dan dijadwalkan, serta 

operasi diawasi, diukur, dan dilaporkan kepada pihak – pihak terkait. 

Perusahaan telah menjadwalkan kegiatan penting terkait TI, yaitu 
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untuk backup data setiap seminggu sekali, pembaruan kontrak setiap 

satu tahun sekali, dan pembersihan perangkat keras TI setiap enam 

bulan sekali ketika hari libur atau toko tutup.Hal ini dilakukan untuk 

memastikan layanan TI yang dapat digunakan perusahaan dan user 

berjalan sesuai yang direncanakan dan tidak mengganggu aktivitas 

perusahaan, terutama untuk mencatat transaksi jual beli yang terjadi. 

Tata kelola TI PT Widautama Semarang mampu mencapai 

level 2. Sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola 

operasional TI diidentifikasi, dialokasikan, dan tersedia.Perusahaan 

membandingkan beberapa vendor sebelum akhirnya memutuskan 

menggunakan software SAP B1 dengan vendor yang saat ini 

dipilih.Biaya yang diperlukan untuk menggunakan layanan dari 

vendor juga telah dialokasikan dan tersedia.Operasional TI telah 

direncanakan dan diawasi, namun belum dilakukan pencatatan atas 

jadwal yang dibutuhkan untuk melakukan operasional TI. 

Perusahaan belum mengidentifikasi pentingnya memperhatikan 

peletakan perangkat TI, terutama server perusahaan untuk menjaga 

keamanan data didalam server dan mencegahnya dari risiko lain.  

Untuk pengelolaan operasional TI masih belum ditentukan secara jelas 

tanggung jawab dan wewenang pengelola, sehingga operasional TI 

dipasrahkan kepada Manager Operasional untuk kegiatan sehari – hari 



72 
 

 
 

dan Direktur Operasional sebagai pengambil keputuasn utama terkait 

TI. Pertemuan untuk melakukan perbaikan atas proses TI jarang 

dilakukan perusahaan, sehingga pada DSS01 dapat disimpulan bahwa 

perusahaan hanya mampu mencapai level 2 atau managed process, 

karena proses untuk mengadakan layanan TI kepada user telah 

terlaksana dan perusahaan telah  mengelolanya, namun hanya secara 

lisan tanpa adanya pencatatan. Perusahaan baru mencapai sebagian 

kecil kriteria di level 2, sehingga penilaian tidak dapat dilanjutkan ke 

level yang lebih tinggi, yaitu level 3.  
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4.4.2 Analisis Berdasarkan DSS02 Manage Service Requests and 

Incidents 

  Dibawah ini adalah aktivitas – aktivitas terkait TI PT 

Widautama terkait DSS02 yang telah dilakukan perusahaan maupaun 

yang tidak dilakukan : 

 Kelebihan : 

1) Perusahaan membuat persetujuan keuangan dan fungsional 

dengan pihak ketiga ketika perusahaan meminta perubahan 

perubahan standar. 

2) Perusahaan memprioritaskan permintaan layanan berdasarkan 

perjanjian dengan vendor dan dampak dari insiden terhadap 

bisnis perusahaan serta seberapa bahaya insiden tersebut. Jika 

secara bersamaan terjadi permasalahan TI pada beberapa 

bagian termasuk bagian penjualan, maka pengelola TI PT 

Widautama Semarang akan memprioritaskan layanan TI ke 

bagian penjualan dengan tujuan untuk menjaga kecepatan 

pelayanan kepada pelanggan dan kepuasan pelanggan. 
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3) Perusahaan melakukan recovery jika diperlukan, dan 

dilaksanakan ketika toko tutup. Perusahaan pernah mengalami 

insiden TI yang membutuhkan recovery.Recovery ini 

membutuhkan waktu selama 12 jam. 

4) Ketika user melaporkan adanya permasalahan TI kepada 

pengelola TI, setelah  permasalahan terselesaikan maka 

pengelola akan mengkonfirmasi dan memverifikasikannya 

kepada user pelapor dan menanyakan kepada pelapor apakah 

permasalahan telah terselesaikan dengan baik. 

5) PT Widautama melaporkan permasalahan TI terkait software 

kepada vendor melalui email. Kemudian vendor akan 

mengirimkan balasan yang berisi pilihan – pilihan solusi 

permasalahan, dan perusahaan yang akan memilih satu dari 

antara alternatif solusi tersebut yang menurut perusahaan 

paling tepat atas insiden yang terjadi. Setelah semua selesai, 

perusahaan akan mengirimkan email balasan kepada vendor 

yang berisi bahwa masalah telah selesai dan menutup masalah 

tersebut. 

6) Vendor memnuhi permintaan layanan dari PT Widautama 

Semarang dengan melaksanakan alternaitf yang telah dipilih 
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perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, 

namun terkadang penerapan solusi masalah ini membutuhkan 

waktu cukup lama tergantung dari masalah yang terjadi dan 

vendor terkadang masih kurang cepat tanggap. 

7) Perusahaan memastikan hak atas permintaan layanan kepada 

vendor berdasarkan layanan yang telah ada sebelumnya 

maupun perubahan standar. Hal ini dipastikan dengan adanya 

kontrak antara perusahaan dengan vendor. 

8) Perusahaan sudah mengidentifikasi pihak – pihak yang 

berkepentingan atas informasi dan kebutuhan data atau 

laporan. 

9) PT Widautama Semarang memberikan akses terkontrol kepada 

user untuk mengakses ke data online perusahaan. Hal ini 

dilakukan dengan melakukan pembatasan hak akses dari 

masing – masing ID user berdasarkan tanggungjawab dan 

jabatannya. 

10) Manajemen PT Widautama memantau secara langsung ketika 

perubahan diterapkan , misalnya ketika adanya penerapan 

tambahan fitur. 
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11) Insiden TI diselesaikan sesuai dengan tingkat layanan yang 

telah disepakati. Untuk permasalahan terkait SAP B1, biasanya 

perusahaan tidak perlu membayar biaya tambahan untuk 

layanannya.Jika layanan yang diperlukan perusahaan 

tingkatannya cukup sulit, maka perusahaan perlu membayar 

biaya tambahan. 

12) Perusahaan akan menggunakan jasa spesialis, misalnya vendor 

atau teknisi jika terjadi permasalahan yang tidak dapat 

ditangani sendiri. 

13) Perusahaan memiliki layanan dan terkait TI yang dapat 

digunakan, misalnya teknisi freelancer yang sering digunakan 

perusahaan untuk mengatasi masalah hardware dan provider 

jaringan internet yang digunakan perusahaan. 

14) Permintaan layanan perusahaan ditangani sesuai tingkat 

layanan yang disepakati dan sesuai dengan kepuasan user. 
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Kelemahan : 

1) Perusahaan belum mengklasifikasikan permintaan layanan 

berdasarkan tipe dan kategori insiden TI yang 

terjadi.Klasifikasi layanan berdasarkan tipe dan kategori 

insiden TI diperlukan untuk mempermudah perusahaan dalam 

meminta layanan baik kepada vendor maunpun teknisi 

freelancer dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk 

melakukan perbaikan atau penerapan solusi atas masalahan TI 

yang terjadi. 

2) Perusahaan belum mencatat atau mendokumentasikan seluruh 

permintaan dan insiden yang selama ini terjadi serta informasi 

yang dibutuhkan agar jika terjadi insiden yang sama, dapat 

diatasi dengan lebih mudah. Selama ini, di dalam perusahaan 

jika terjadi insiden TI terkait hardware, pengelola TI 

perusahaan memanggil teknisi freelancer atau jika terjadi 

gangguan software, pengelola TI perusahaan menghubungi 

pihak ketiga.Setelah insiden berhasil diatasi, tidak ada 

pencatatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mendokumentasikan seluruh indsiden dan permintaan layanan. 
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3) Perusahaan tidak pernah melakukan pencatatan atas 

permasalahan TI yang terjadi sehingga tidak dapat 

mengidentifikasi pola permasalahan berulang dan jika ada, 

pelanggaran atas perjanjian atau kontrak. Pola berulang ini 

dapat digunakan perusahaan untuk melakukan pencegahan 

terjadinya permasalahan yang sama. Perusahaan dapat 

mengupayakan identifikasi pola permasalahan secara bertahap. 

PT Widautama Semarang mencapai level 2 (managed process) 

untuk tata kelola TI berdasarkan sub – domain DSS02  Manage 

Service Requests and Incidents. Kriteria pada level 1 telah sepenuhnya 

terpenuhi oleh perusahaan, yaitu perusahaan memiliki layanan terkait 

TI yang dapat digunakan perusahaan, insiden TI diselesaikan  

diselesaikan sesuai dengan tingkat layanan yang telah disepakati 

dengan pihak ketiga dan permintaan layanan ditangani sesuai tingkat 

layanan yang disepakati dan sesuai dengan kepuasan user.  

Pada level 2, perusahaan telah melaksanakan pengawasan atas 

layanan TI yang diterima, yaitu dengan melakukan konfirmasi dengan 

user untuk memastikan permasalahan telah selesai dan user dapat 

beraktivitas kembali sesuai semula.Akses pada data online perusahaan 

dibatasi sesuai dengan tanggungjawab dan jabatan. 
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Hanya Manager Operasional dan Direktur Operasional yang 

berhak menghubungi vendor atau teknisi freelancer untuk meminta 

layanan, hal ini menunjukkan belum adanya alokasi wewenang untuk 

mengelola permintaan layanan dan permasalahan secara jelas. 

Diperlukan adanya tim khusus atau karyawan khusus yang dapat 

mengawasi layanan dari vendor dan melakukan klasifikasi 

permasalahan TI.  

Perusahaan belum mengidentifikasi tujuan pengelolaan 

permintaan layanan dan pengelolaan insiden, dan belum melakukan 

pencatatan dan klasifikasi atas layanan TI yang selama ini diterima 

dan insiden  serta gejala masalah TI yang terjadi, sehingga tata kelola 

untuk insiden dan permintaan layanan masih berada di level 2 

(managed process). Perusahaan belum melaksanakan pengelolaan 

yang optimal bagi kelola permintaan layanan dan insiden, sehingga 

penilaian untuk level selanjutnya tidak dapat dilakukan. 
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4.4.3 Analisis Berdasarkan DSS03 Manage Problems 

Dibawah ini adalah aktivitas – aktivitas terkait TI PT 

Widautama berdasarkan DSS03 yang telah dilakukan perusahaan 

maupaun yang tidak dilakukan : 

Kelebihan : 

1) Konsultan memberikan laporan mengenai tip dari hasil 

penanganan masalah yang selesai ditangani, sehingga tip ini 

dapat dikomunikasikan ke seluruh bagian yang memerlukan 

dan berkepentingan agar dapat mengurangi risiko terjadinya 

permasalahan yang sama. 

2) Perusahaan mengkomunikasikan ke konsultan status 

permaslahan yang baik yang telah terselesaikan maupun belum 

melalui email. 

3) Perusahaan terkadang mengidentifikasi permasalahan yang 

terjadi melalui catatan dari konsultan yang dikirim melalui 

email. Untuk permasalahan hardware, perusahaan tidak 

memiliki catatan atas permasalahan yang selama ini terjadi, 

sehingga tidak melakukan identifikasi masalah melalui laporan 

kejadian maupun log kesalahan, atau sumber lainnya. 
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4) Jika perusahaan mengalamai permasalahan yang sama, 

perusahaan mengusulkan solusi yang sama, namun pengelola 

TI perusahaan terkadang lupa atas solusi yang pernah 

digunakan dan hanya menyerahkan semuanya ke teknisi 

freelancer dan konsultan. Oleh sebab itu, sebaiknya 

perusahaan mencatata dan mengarsip catatan atas permaslahan 

TI yang terjadi beserta progres dan solusinya secara lengkap. 

5) Permasalahan yang berkaitan dengan perubahan dan insiden TI 

dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan utama dalam 

rapat yang diadakan perusahaan, namun hasilnya pembahasan 

perubahan dan insiden TI ini tidak dicatat oleh pengelola TI. 

Hasil komunikasi dalam rapat terkait perubahan dan insiden TI 

dapat dicatat, agar untuk menerapkan perubahan atau solusi, 

dapat dilakukan dengan tepat. 

Kelemahan : 

1) Perusahaan tidak memiliki manajemen khusus untuk mengatasi 

permasalahan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakteraturan dan 

kesalahpahaman dalam mengatasi permasalahan TI yang 

terjadi. Permasalahan perangkat keras TI perusahaan biasanya 

diatasi dengan menggunakan jasa teknisi freelancer, namun 
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sebelum teknisi datang untuk mengecek dan menyelesaikan 

permasalahan, akan lebih baik jika perusahaan dapat 

memberikan pertolongan pertama pada permasalahan yang 

terjadi, misalnya dengan memastikan bahwa kegiatan jual – 

beli masih dapat berjalan tanpa bantuan dari TI. Perusahaan 

dapat juga menyediakan buku untuk mencatat transaksi yang 

terjadi ketika terjadi keadaaan darurat. 

2) Solusi yang telah diterima dari konsultan tidak diarsip oleh 

perusahaan dan hanya dibiarkan diemail pengelola. Solusi – 

solusi ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menjadi 

sumber pengetahuan masa depan perusahaan. Solusi – solusi 

ini juga dapat menjadi pegangan perusahaan untuk 

mengoperasikan software SAP B1 dan dapat menjadi panduan 

bagi karyawan baru yang belum maupun telah mengenal SAP 

B1. 

3) Perusahaan tidak membuat catatan atas eror yang terjadi 

beserta progresnya. Eror pada sistem maupun perangkat keras 

TI perusahaan sebaiknya dicatat untuk membantu perusahaan 

ketika menghadapi permasalahan yang sama. 
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Pada proses DSS03 manage problems, PT Widautama 

mencapai level 1 performed process, yaitu mengelola permasalahan 

agar permasalahan yang sama tidak terjadi kembali. Permasalahan TI 

dalam peruasahaan yang pernah dialami misalnya, masalah server 

overload.Hal ini membuat pengelola TI lebih berhati – hati dan lebih 

sering melakukan pengecekan server agar server tidak overload 

lagi.Contoh lainnya, ketika awal penggunaan software SAP B1, user 

menggunakan tanda „.‟ sebagai pemisah jumlah ribuan, padahal 

seharusnya menggunakan tanda „,‟ karena terbiasa menulis 

menggunakan tanda „.‟ sebagai pemisah jumlah ribuan.Kesalahan 

penggunaan tanda pemisah ini menyebabkan selisih jumlah yang 

banyak antara persediaan barang yang tecatat dalam software dengan 

fisiknya. Kemudian konsultan memperbaiki kesalahan jumlah ini dari 

pusat dan memberitahukan ke pihak manajemen perushaan untuk 

menggunakan tanda „,‟ dan perusahaan mengkomunikasikan solusi 

yang benar ini kepada seluruh pihak dan user terkait. 

Pada level 2, dibutuhkan pengelolaan masalah yang lebih 

mendetil dan terencana. Selama ini perusahaan belum pernah 

melakukan arsip atas masalah – masalah TI yang terjadi beserta 

progress dan solusinya.Solusi yang diterima perusahaan dari konsultan 

hanya disimpan diemail tanpa adanya penyusunan dokumen lebih 
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lanjut baik secara soft file maupun fisik. Perusahaan juga perlu 

melakukan identifikasi tujuan dari proses ini sebagai upaya 

pengelolaan masalah. Identifikasi tujuan pengelolaan masalah belum 

dilakukan oleh perusahaan.Pengelolaan masalah ini juga belum 

diidentifikasi informasi dan sumber dayanya yang diperlukan. 
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4.4.4 Analisis Berdasarkan DSS04 Manage Continuity 

Aktivitas – aktivitas terkait TI PT Widautama berdasarkan 

DSS04 yang telah dilakukan perusahaan maupaun yang tidak 

dilakukan diantaranya : 

  Kelebihan : 

1) Direktur Opersional menjadi pengambil keputusan utama 

dalam hal kontinuitas dan perbaikan TI.Sebelum keputusan 

diambil, sebaiknya pihak – pihak internal perusahaan dapat 

memberikan masukan alternatif solusi kepada Direktur 

Operasional, agar keputusan yang terbaik bagi kelancaran 

operasional TI perusahaan tercapai. 

  Kelemahan : 

1) PT Widautama Semarang tidak memiliki Disaster Recovey 

Plan (DRP). Selama ini perusahaan belum 

memepertimbangkan kemungkinan terjadinya bencana alam 

yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis dan TI 

perusahaan sehingga tidak ada DRP dalam perusahaan. Jika 

terjadi bencana alam hingga merusak TI perusahaan, 

perusahaan akan kesulitan untuk kembali melakukan 

operasional dan memulihkan data – data yang ada. Oleh sebab 
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itu, perusahaan sebaiknya membuat Disaster Recovey Plan 

untuk berjaga – jaga dalam menghadapi bencana yang 

mungkin terjadi. 

2) Perusahaan tidak memiliki Business Continuity Plan (BCP) 

terkait TI. Hal ini dapat menimbulkan gangguan terhadap 

kegiatan operasional perusahaan yang semakin berkembang 

dan data – data transaksi perusahaan yang terus meningkat. 

Perusahaan dapat membuat Business Continuity Plan misalnya, 

dalam 5 tahun kedepan, perusahaan akan menambah server 

agar server yang saat ini digunakan untuk menyimpan data 

transaksi dari dua toko tidak overload. Perusahaan dapat juga 

merencanakan upgrade RAM atau memory komputer yang 

digunakan di seluruh bagian perusahaan karena adanya update 

fitur software SAP B1 yang akan terus diberikan oleh pihak 

vendor sehingga komputer dapat digunakan dengan lancar 

untuk kegiatan operasional perusahaan. 

3) Tidak ada tes penetrasi yang dilakukan untuk memastikan 

bahwa layanan TI yang diterima. Tanpa dilakukannya tes ini, 

sistem perusahaan dapat terkena serangan virus maupun hacker 

yang ingin memanfaatkan data dan informasi perusahaan 

secara illegal. 
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4) Tidak ada rencana perbaikan dan pembaruan BCP karena 

perusahaan tidak memiliki BCP.BCP dibuat dengan 

menyesuaikan perkembangan jaman dan perkembangan TI 

yang ada, agar penggunaan sistem berjalan lancar.BCP dibuat 

dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan operasional 

perusahaan dengan menyesuaikan kebutuhan perusahaan 

dengan perkembangan perusahaan sendiri maupun 

perkembangan TI.  

5)  Perusahaan tidak melakukan penilaian terhadap kemungkinan 

ancaman yang dapat menyebabkan hilangnya kontinuitas 

bisnis. Penilaian terhadap kemungkinan ancaman ini dapat 

membantu perusahaan untuk mengetahui ancaman – ancaman 

yang mungkin terjadi dan  menentukantindakan yang dapat 

mengurangi kemungkinan terjadinya ancaman kontinuitas 

bisnis. Ancaman – ancaman terhadap dapat menyebabkan 

hilangnya kontinuitas bisnis dapat didiskusikan oleh pihak 

manajemen perusahaan kemudian bersama – sama menentukan 

tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan 

memperbaikinya. 
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6) Tindakan sebagai respon atas insiden dan langkah yang harus 

diambil ketika terjadi gangguan, terutama gangguan TI masih 

sepenuhnya diserahkan kepada Manager Operasional. Hal ini 

dapat menyebabkan ketergantungan kepada Manager 

Operasional untuk mengatasi gangguan TI. Akan lebih baik 

jika sebagian besar karyawan perusahaan lebih  memahami 

tentang TI dan sistem untuk dapat mencegah tindakan yang 

dapat menimbulkan gangguan TI. Selain itu, pemberian 

tanggungjawab kepada seorang karyawan lain untuk 

menghubungi vendor maupun teknisi freelancer, namun 

karyawan ini hanya boleh menghubungi vendor maupun 

teknisi jika Manager Operasional dan Direktur Operasional 

tidak dapat dihubungi. 

Dari keadaan PT Widautama Semarang yang telah 

disebutkan diatas, disimpulkan bahwa capability level tata 

kelola TI perusahaan berada pada level 0 (incomplete process). 

PT Widautama belum memiliki BCP secara jelas dan tertulis, 

serta melakukan perbaikan atau penyempuranaan atas 

BCP.Ketika sistem dan server down, maka perusahaan tidak 

memiliki akses terhadap data – data yang tersimpan dalam 

server meskipun perusahaan memiliki backup datanya. 



89 
 

 
 

Untuk meningkatkan kinerja pada proses pengelolaan 

kontinuitas ini, perusahaan perlu membuat rencana kontinuitas 

bisnis dan menyempurnakannya secara berkala. Kontinuitas 

layanan yang efektif juga diperlukan oleh perusahaan, dan 

pelatihan kepada pihak internal dan eksternal perusahaan 

dalam rencana kontinuitas bisnis.Perusahaan juga perlu 

menyediakan informasi bisnis minimum untuk operasional 

bisnis. 
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4.4.5 Analisis Berdasarkan DSS05 Manage Security Services 

Dibawah ini merupakan aktivitas – aktivitas terkait TI PT 

Widautama berdasarkan DSS05 yang telah dilakukan perusahaan 

maupaun yang tidak dilakukan diantaranya : 

  Kelebihan : 

1) Jaringan dan keamanan komunikasi PT Widautama Semarang 

telah memenuhi kebutuhan perusahaan. Untuk menjaga 

keamanan komputer milik perusahaan, perusahaan 

menggunakan anti-virus. 

2) Informasi yang diproses, disimpan dan dikirim oleh perangkat 

endpoint terlindungi. 

3) Semua pengguna dapat dikenali, yaitu dengan adanya ID yang 

berbeda untuk masing – masing pengguna dan memiliki hak 

akses sesuai dengan peran bisnis mereka. 

4) Tindakan secara fisik telah dilakukan untuk melindungi 

informasi dari akses yang tidak sah atau terautorisasi, 

kerusakan dan gangguan saat diproses dan disimpan. 

Perusahaan menetapkan adanya kode untuk tiap lembar 
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suratyang diterbitkan perusahaan. Kode ini diawali dengan 

kode yang berbeda dari kedua toko. 

Kelemahan : 

1) Perusahaan tidak  memiliki dokumen kebijakan yang berisi 

software – software berbahaya. Perusahaan 

mengkomunikasikan  tentangsoftware yang berbahaya secara 

lisan tanpa adanya dokumen dan langkah pendukung selain 

dengan menggunakan anti-virus di seluruh komputer 

peruasahaan. Minimnya pengetahuan dan pemahaman 

karyawan perusahaan akan pentingnya keamanan jaringan dan 

software dapat menyebabkan risiko terhadap keamanan 

jaringan dan software itu sendiri. Manajemen perusahaan perlu 

memberikan pelatihan dan sosialiasi  kepada seluruh karyawan 

untuk meningkatkan pemahaman seluruh karyawan terhadap 

keamanan TI dan software yang berbahaya,  dan tindakan yang 

dapat mengundang virus masuk ke komputer. 

2) Perusahaan belum melakukan peninjauan ulang akan ancaman 

– ancaman potensial secara berkala, dilakukan hanya 

sesekali.Ancaman potensial terhadap TI perusahaan dapat 

bertambah seiring dengan perkembangan jaman.Jika 
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perusahaan tidak melakukan peninjauan ancaman potensial, 

ancaman yang baru dapat menyerang TI perusahaan tanpa 

disadari.Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan 

peninjauan secara berkala terhadap ancaman potensial, dan 

mencatat seluruhnya. 

3) Perusahaan tidak melakukan pelatihan untuk karyawannya 

mengenali malware di email dan penggunaan internet. 

Karyawan secara tidak sadar dapat mengakses malware dan 

menyebabkan kerusakan pada sistem komputer yang 

mengganggu kegiatan operasional perusahaan.Virus dan 

malware menyebabkan kerusakan pada sistem komputer 

perusahaan, shingga mengganggu kegiatan operasional 

perusahaan. Manajemen perusahaan perlu memberikan 

pelatihan dan sosialiasi  kepada seluruh karyawan untuk 

meningkatkan pemahaman seluruh karyawan agar tidak 

mengakses email masuk secara sembarangan, serta bagaimana 

cara membedakan email yang bersih dari malware dan tidak. 

4) Pendefinisian tanggungjawab terhadap proses pengelolaan 

keamanan belum dilakukan.Pengelola keamanan dibutuhkan 

untuk memastikan bahwa jaringan yang digunakan aman dan 

tidak adanya virus maupun malware dalam sistem komputer 
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perusahaan.Untuk melakukan pengecekan terhadap sistem 

komputer, dibutuhkan beberapa penanggungjawab pengelola 

keaman, dan mereka dapat melakukan scanning sistem 

komputer secara berkala untuk memastikan bahwa sistem 

komputer telah aman. 

5) Belum ada identifikasi dan ketersediaan sumber daya dalam 

proses pengelolaan keamanan layanan.Sumberdaya yang 

diperlukan untuk pengelolaan keamanan ini misalnya, 

penanggungjawab pengelola keamanan dan anti – virus 

berbayar yang memiliki tingkat keamanan yang baik.Jika 

dimungkinkan, perusahaan dapat membeli anti – virus agar 

memperoleh perlindungan maksimal dari virus dan 

mengalokasikan tanggungjawab pengelolaan keamanan kepada 

beberapa karyawannya. 

Pada proses DSS05 manage security services, PT Widautama 

Semarang berada pada level 1 (performed process). Perusahaan telah 

melakukan usaha – usaha untuk menjaga kemanan layanan TI, kontrol 

informasi, memberikan hak akses yang terbatas.Kontrol informasi dan 

hak akses terbatas ini dilakukan dengan pemberian ID yang berbeda di 

software SAP B1 bagi tiap user sesuai dengan peran, tanggungjawab, 

dan jabatannya.Untuk mengontrol data fisik, perusahaan memberikan 
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kode atau penomoran untuk tiap file.Perusahaan telah melakukan 

tindakan yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan informasi 

perusahaan. 

Perusahaan belum mampu mencapai level 2 karena belum 

melakukan pengelolaan tata kelola TI untuk keamanan layanan. 

Pengelolaan ini membutuhkan adanya identifikasi tujuan proses 

pengelolaan keamanan layanan dan ketersediaan sumber daya dalam 

proses pengelolaan keamanan. Selain identifikasi, dibutuhkan juga 

penyesuaian kinerja terhadap proses pengelolaan keamanan layanan. 

Untuk pengelolaan keamanan dibutuhkan pula alokasi peran dan 

tanggungjawab yang diperlukan. 
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4.4.6 Analisis Berdasarkan DSS06 Manage Business Process Controls 

  Aktivitas PT Widautama yang telah dan tidak atau belum 

dilakukan berdasarkan analisis proses DSS06 adalah sebagai berikut : 

 Kelebihan : 

1) Peran, tanggungjawab, dan hak akses di PT Widautama telah 

dialokasikan sesuai dengan kebutuhan bisnis.Hal ini didukung 

dengan adanya struktur organisasi perusahaan. 

2) Transaksi bisnis di perusahaan dipertahankan dan terdapat log 

mengenai transaksi ini di SAP B1. 

3) Analisis akar permasalahan TI dan analisisnya diperoleh 

perusahaan dari konsultan yang dikirim melalui email. 

4) Perusahaan membuang sumber informasi, bukti pendukung, 

dan catatan lainnya yang tidak diperlukan sesuai dengan 

kebijkan yang ditetapkan. 

5) Perusahaan mengklasifikasikan data dan penggunaanya dijaga 

sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan informasi 

perusahaan. 

6) Melaporkan pelanggaran yang terjadi di dalam perusahaan 

kepada pemangku kepentingan dan pihak – pihak terkait. 
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7) Hukuman diberikan berdasarkan tinggat pelanggaran yang 

terjadi. 

8) Perusahaan dapat melacak pertukaran data dan informasi yang 

terjadi, yaitu melalui log data pada SAP B1 dan melacak 

nomor kode surat untuk yang berwujud fisik. 

9) Kebutuhan bisnis perusahaan agar dapat mengolah informasi 

dengan lengkap terpenuhi dengan mengguanakan software 

SAP B1. 

Kelemahan : 

1) Perusahaan tidak melakukan peninjauan secara berkala 

terhadap pengendalian, log, dan laporan untuk memastikan 

semua hak akses berjalan sesuai dengan peran dan 

tanggungjawab yang telah dialokasikan.Log perlu ditinjau 

secara berkala untuk memastikan bahwa pertukaran data antar 

bagian dalam perusahaan dan akses terhadap data sesuai 

dengan yang telah ditentukan. 

2) Perusahaan menjaga dan mempertahankan bukti dari tindakan 

korektif yang berupa email dari konsultan, namun bukti ini 

tidak diarsipkan oleh perusahaan, hanya disimpan saja di 

email. Tindakan korektif yang telah diterima dari vendor dapat 
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diarsipkan untuk memudahkan perusahaan dalam meminta 

layanan kepada vendor jika terjadi permasalahan yang sama. 

Pada proses DSS06  managebusiness process controls, tata 

kelola dan manajemen TI perusahaan berada pada level 1 (managed 

process), karena perusahaan telah memenuhi kriteria yang diperlukan, 

yaitu memiliki cakupan dan keefektifan kontrol untuk memenuhi 

kebutuhan bisnis pengelolaan informasi dengan lengkap; adanya 

pembagian peran, tanggungjawab, dan hak akses dengan kebutuhan 

bisnis yang sah bagi perusahaan; dan transaksi bisnis dipertahankan 

dan disimpan dalam log yang ada di software SAP B1. Namun 

perusahaan belum melakukan pengelolaan secara lebih lanjut pada 

proses ini sehingga evaluasi terhenti di level 1. 
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Secara keseluruhan tata kelola dan manajemen TI PT Widautama 

Semarang dievaluasi menggunakan proses (sub – domain) pada domain DSS 

dari framework COBIT 5 mencapai capability level 1 (performed 

process).Pada level 1 ini berarti bahwa seluruh operasional, layanan, serta 

dukungan TI yang dibutuhkan dan dikelola oleh perusahaan masih dijalankan 

dengan minimum dan ketika dibutuhkan saja.Belum ada pembentukan tim 

khusus untuk mengatur TI, misalnya ada seorang khusus untuk mengawasi 

operasional TI sehari – hari dan orang berbeda untuk mengawasi keamanan 

data maupun akses terhadap data. 

Untuk meningkatkan level tata kelola TI ke level 2 (managed 

process), perusahaan membutuhkan tim internal untuk mengembangkan 

sistem TI perusahaan. Perusahaan juga perlu memisahkan tanggungjawab dan 

wewenang  atas permasalahan TI secara jelas, bukan hanya diserahkan kepada 

satu atau dua orang saja untuk pengelolaan dan pengambilan keputusannya. 

Aturan tata kelola TI pada PT Widautama Semarang juga masih belum jelas, 

sehingga diperlukan adanya aturan – aturan yang jelas untuk mempermudah 

pengelolaan operasional TI dan aktivitas – aktivitas terkait TI lainnya. Jika 

semua ini telah terlaksana, maka perusahaan perlu mengimplementasikan 

proses aturan, alokasi wewenang dan tanggungjawab untuk operasional TI 

yang lebih baik dan teratur. Dengan adanya implementasi dari seluruh proses 
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pada level 1 dan 2, maka perusahaan dapat mencapai tata kelola TI level 3 

(established process). 

Untuk mencapai level 4, pada proses yang telah diterapkan dan 

diimplemtasikan perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal ini 

untuk memastikan proses yang berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

harapan dan tujuan perusahaan yang telah diidentifikasi. 

Pada level 5 diperlukan pelakasanaa proses secara terus menerus dan 

melakukan perbaikan atau penyempurnaan sistem jika dibutuhkan. 

Penyempurnaan ini juga dapat dilakukan berdasarkan tujuan bisnis khusus 

yang relevan dengan proyek perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari analisis dan evaluasi yang telah dilakukan penulis atas tata kelola 

TI PT Widautama Semarang menggunakan framework COBIT 5  domain  

Deliver, Support, and Service, dapat disimpulkan capability level untuk tiap 

sub – domain atau proses. Pada proses DSS01 manage operation, tata kelola 

dan manajemen TI perusahaan mencapai level 1 (performed process), karena 

perusahaan telah menjadwalkan aktivitas operasional TI yang dibutuhkan 

perusahaan dan mulai mengelolanya. Pada proses DSS02 manage service 

request and incidents tata kelola dan manajemen TI peruashaan berada pada 

level 2 (managed process), karena perusahaan telah memastikan bahwa 

insiden TI diselesaikan sesuai dengan perjanjian dengan vendor dan dengan 

waktu yang secepat mungkin, serta telah melaksanakan pengawasan atas 

layanan TI yang diterima, yaitu dengan melakukan konfirmasi dengan user 

untuk memastikan permasalahan telah selesai dan user dapat beraktivitas 

kembali sesuai semula. Pada proses berikutnya, yaitu DSS03 manage 

problems, capability level tata kelola dan manajemen TI perusahaan berada 

pada level 1 (performed process), yaitu karena perusahaan perusahaan 
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melakukan pengelolaan masalah TI agar masalah yang sama tidak terjadi 

kembali. Pada proses DSS04 manage continuity, tata kelola dan manajemen 

TI perusahaan berada pada level 0 (incomplete process). PT Widautama 

belum memiliki BCP secara jelas dan tertulis, serta belum memperhatikan 

kontinuitas TI perusahaan, hanya fokus pada aktivitas jual – beli perusahaan. 

Di proses DSS05 manage security services, berada pada level 1 (performed 

process). Perusahaan telah melakukan usaha – usaha untuk menjaga kemanan 

layanan TI, kontrol informasi, dan memberikan hak akses yang terbatas 

terhadap data dan informasi perushaan sesuai dengan peran dan 

tanggungjawab. Pada proses yang terakhir, yaitu DSS06 manage business 

process controls, tata kelola dan manajemen TI perusahaan ada di level 1 

(performed process), karena perusahaan telah melaksanakan pengelolaan 

proses bisnis, namum belum melakukan pengelolaan atas proses tersebut 

secara lebih lanjut. 

Secara keseluruhan, pada domain DSS ini PT Widautama Semarang 

mencapai capability level 1 (performed process).Level ini berdasarkan 

pengelolaan TI perusahaan yang masih minim dan dilaksanakan ketika 

diperlukan saja tanpa pengelolaan dan evaluasi secara berkala terhadap TI 

yang ada dan pengelolaan keamanannya. 
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Kelemahan tata kelola dan manajemen TI PT Widautama Semarang 

dari hasil wawancara dan observasi penulis berdasarkan COBIT 5 domain 

DSS, antara lain : 

1) Perusahaan masih kurang memperhatikan letak perangkat keras TI 

yang dimiliki. 

2) Perusahaan tidak melakukan peninjauan atas permasalahan TI secara 

berkala. 

3) Ketika terjadi permasalahan TI yang memerlukan keputusan bersama, 

permasalahan TI ini dibicarakan dalam rapat, namun isi dan hasil 

pembicaraan selama rapat tidak didokumentasikan dengan baik. 

4) Pelatihan yang diberikan kepada karyawan perusahaan belum 

menyeluruh,hanya pelatihan untuk penggunaan software SAP B1 saja, 

belum ada pelatihan untuk pemahaman mengenai software – software 

berbahaya, pentingnya menjaga perangkat keras, serta tindakan yang 

perlu dilakukan jika terjadi eror atau adanya serangan virus ke sistem 

komputer. Pelatihan yang terprogram dan terjadwal untuk keseluruhan 

aktivitas perusahaan belum direncanakan. 

5) Perusahaan belum terlalu memperhatikan pengelolaan TI, hanya 

aktivitas jual beli saja. 
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6) Perusahaan tidak memiliki catatan atas insiden – insiden TI yang 

terjadi, gejala, progress, solusi, penerapan solusi, serta hasil akhir 

ketika insiden TI selesai. 

7) Meskipun perusahaan memiliki log data dan informasi di software 

SAP B1, tetapi log data dan informasi ini masih jarang dicek oleh 

perusahaan. 

8) Perusahaan belum mengarsip seluruh permintaan layanan yang 

dikirimkan ke vendor serta jawaban atau solusi dan tip dari vendor 

yang dikirim melalui email. 

9) Perusahaan belum memiliki rencana yang perlu dilakukan ketika 

terjadi bencana yang dapat merusak perangkat TI dan hilangnya 

infomrasi perusahaan. 

10) Perusahaan belum memperhatikan keamanan informasi perusahaan 

selain memberikan batas – batas hak akses berdasarkan peran, 

tanggungjawab, dan jabatan. 

11) Perusahaan belum menyadari pentingnya memiliki business continuity 

plan untuk keberlangsungan dan kemajuan perusahaan. 
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5.2 Saran 

Dari hasil evaluasi yang telah disebutkan diatas, maka peneliti 

memberikan beberapa saran untuk PT Widautama Semarang sebagai upaya 

memperbaiki dan meningkatkan tata kelola dan manajemen TI perusahaan, 

yaitu : 

 5.2.1 Saran berdasarkan DSS01 Manage Operation : 

1) Perusahaan perlu lebih memperhatikan letak perangkat keras 

TI. Server diletakkan di ruang khusus yang terkunci dan bebas 

dari berbagai bencana, misalnya banjir, kebakaran, dan gempa 

bumi. Kunci ruang server diberikan kepada orang – orang 

tertentu agar akses terhadap server terbatas dan keamanan 

informasi serta data perusahaan lebih terlindungi. 

2) Perusahaan perlu melakukan analisis perubahan lingkungan, 

agar jika ada perubahan lingkungan yang dapat menimbulkan 

resiko bagi perangkat keras TI, perangkat keras TI dapat 

dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. 

3) Perusahaan merekrut seorang ahli TI agar dapat menangani 

permasalahan TI yang terjadi dalam perusahaan dan jika terjadi 

suatu masalah TI di perusahaan, pihak perusahaan tidak 
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tergantung pada bantuan dari vendor dan dapat mengatasinya 

sendiri. 

4) Memberikan pelatihan dan pengertian kepada seluruh 

karyawan perusahaan untuk penggunaan dan perawatan 

perangkat keras dan lunak milik perusahaan agar perangkat 

yang digunakan tidak mudah rusak dan tidak digunakan secara 

sembarangan. Pelatihan untuk memberikan pemahaman kepada 

seluruh karyawan mengenai tugas dan tanggungjawab masing 

– masing juga perlu diberikan secara terprogram dan terjadwal. 

5) Membersihkan permukaan perangkat keras komputer dan 

server secara runtin dan lebih sering, misalnya seminggu 

sekali, karena perangkat keras ini terkena langsung debu dari 

udara luar dan produk – produk milik perusahaan sehingga 

cepat kotor.Untuk membersihkan bagian dalam dari perangkat 

keras TI, dapat ditambahkan frekuensinya dari 6 bulan sekali 

menjadi 4 bulan sekali. 

6) Mencatat jadwal – jadwal penting terkait aktivitas TI agar tidak 

lupa untuk dilaksanakan. 

7) Lebih sering melakukan pengecekan terhadap daya simpan 

server agar server tidak overload dan down. 
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5.2.2 Saran berdasarkanDSS02 Manage Service Requests and Incidents 

1) Perusahaan perlu melakukan pengkomunikasian kepada 

seluruh user TI perusahaan atas solusi dan tip yang diterima 

dari konsultan, agar solusi tersebut dapat menjadi panduan 

perusahaan dalam meminimalisir kesalahan terutama kesalahan 

pencatatan dalam software SAP B1. 

2) Perusahaan perlu melakukan pencatatan atas seluruh insiden TI 

yang terjadi agar kejadian yang sama dapat dicegah tidak 

terjadi kembali. 

3) Perusahaan perlu melakukan klasifikasi layanan berdasarkan 

tipe dan kategori insiden TI diperlukan untuk mempermudah 

perusahaan dalam meminta layanan baik kepada vendor 

maunpun teknisi freelancer dan mempersingkat waktu yang 

dibutuhkan untuk melakukan perbaikan atau penerapan solusi 

atas masalahan TI yang terjadi. 
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5.2.3 Saran berdasarkanDSS03 Manage Problems : 

1) Perusahaan perlu membuat manajemen untuk mengatasi 

masalah darurat TI. 

2) Permasalahan terkait TI yang dibahas dalam rapat perlu dicatat 

dan diarsip. 

3) Mencatat insiden TI yang terjadi lengkap beserta progres dan 

solusinya. 

5.2.4 Saran berdasarkanDSS04 Manage Continuity 

1) Membuat Business Continuity Planberisi dengan tindakan – 

tindakan yang perlu dilakukan untuk menjaga kontinuitas 

bisnis dan TI perusahaan ketika terjadi bencana yang dapat 

menyebakan hilangnya aset informasi perusahaan dan rencana 

untuk mengembangkan TI perusahaan, misalnya menambah 

server untuk beberapa tahun kedepan. Perbaikan atas BCP ini 

juga perlu untuk terus dilakukan. 

2) Penilaian terhadap kemungkinan ancaman ini dapat membantu 

perusahaan untuk mengetahui ancaman – ancaman yang 

mungkin terjadi dan  menentukan tindakan yang dapat 

meminimalisir terjadinya ancaman. 
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3) Pemberian tanggungjawab kepada seorang karyawan lain 

untuk menghubungi vendor maupun teknisi freelancer, namun 

karyawan ini hanya boleh menghubungi vendor maupun 

teknisi jika Manager Operasional dan Direktur Operasional 

tidak dapat dihubungi. 

 

 5.2.5 Saran berdasarkan DSS05 Manage Security Services 

1) Manajemen perusahaan perlu memberikan pelatihan dan 

sosialiasi  kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan 

pemahaman seluruh karyawan terhadap keamanan TI dan 

software yang berbahaya agar tidak diakses oleh karyawan. 

2) Melakukan peninjauan ancaman potensial secara berkala. 

3) Mengalokasikan beberapa penanggungjawab pengelola 

keamanan untuk melakukan scanning sistem komputer secara 

berkala untuk memastikan bahwa sistem komputer telah aman. 

4) Mengalokasikan sumberdaya yang diperlukan untuk 

pengelolaan keamanan ini misalnya, penanggungjawab 

pengelola keamanan dan jika dimungkinkan, perusahaan dapat 

membeli anti – virus agar memperoleh perlindungan maksimal 
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dari virus dan mengalokasikan tanggungjawab pengelolaan 

keamanan kepada beberapa karyawannya. 

 5.2.6 Saran berdasarkanDSS06 Manage Business Process Controls 

1) Meninjau ulang log data dan akses informasi perusahaan untuk 

meminimalisir terjadinya kecurangan dan akses yang tidak sah 

terhadap informasi perusahaan. 

2)  Mengarsip secara teratur tindakan korektif dan solusi yang 

selama ini diterima dari vendor. 

 

5.3 Kelemahan Penelitian 

Kelemahan dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan wawancara 

dan observasi yang memiliki sifat subyektivitas.Untuk meminimalisir 

subyektivitas ini, peneliti melakukan cross check dengan pihak terkait dan 

wawancara dilakukan dengan lebih dari satu narasumber. 
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