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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

  

Bab ini berisi mengenai paparan tentang pengolahan data dan analisis yang 

diukur dengan menggunakan Capability Levels pada Koperasi Bhakti Makmur 

Jaya. Pengolahan dan analisis dilakukan sesuai dengan yang telah dipaparkan pada 

bab 3, dengan melalui 5 tahap utama. Tahapan analisis diawali dengan mengetahui 

bisnis perusahaan dan arah tujuan TI perusahaan dengan melakukan observasi dan 

beberapa wawancara awal. Dilanjutkan dengan melakukan wawancara 

pengambilan data untuk keperluan penelitian yang berasal dari objek penelitian. 

Kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan acuan COBIT 5 

secara kualitatif. Hasil dari analisis data akan diukur menggunakan Capability 

Levels berdasarkan COBIT 5. Tahap akhir peneliti akan membuat kesimpulan dari 

temuan saat melakukan analisis dan sekaligus memberikan saran.  

  

4.1 Wawancara dan Observasi Objek  

Pada tahap awal, yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara 

dengan tujuan mengamati dan mengetahui keadaan sesungguhnya dari objek 

perusahaan. Proses wawancara ditujukan kepada Bapak Mora Sandi, Manajer 

Koperasi Bhakti Makmur Jaya sebagai narasumber yang dianggap mengetahui 

dan memahami informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Wawancara 
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dilakukan dengan bertemu secara langsung kepada narasumber dengan peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan serta pengamatan pada perusahaan.  

Dari pengamatan yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa 

contoh celah munculnya suatu ancaman bagi tata kelola TI perusahaan. 

Ancaman yang mungkin muncul yaitu komputer utama dimana hampir seluruh 

kegiatan operasional perusahaan dijalankan diletakan di tempat yang tidak 

aman, penyimpanan berkas – berkas yang tidak tertutup. Hal – hal tersebut 

dapat memicu potensi ancaman sehingga mengganggu kegiatan operasional 

perusahaan.  

Selain melakukan pengamatan pada objek dan infrastruktur perusahaan, 

penulis juga mendokumentasikan software komputer yang digunakan dalam 

operasional bisnis koperasi. Proses dokumentasi disetujui oleh Bapak Sandi, 

dan diarahkan oleh Ibu Riski. Sebagai manajer koperasi, Bapak Sandi 

merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap permasalahan yang 

berkaitan dengan tata kelola TI di koperasi. Sedangkan Ibu Riski adalah bagian 

yang menjalankan operasional TI untuk keperluan bisnis perusahaan seperti 

ketika akan melakukan input angsuran kredit, penerimaan anggota, penerimaan 

kredit, dan lain sebagainya.  

Dalam menjalankan proses bisnis perusahaan, Koperasi Bhakti Makmur 

Jaya menggunakan software rancangan  CV. Lubersky Computer Semarang 

yang telah didesain khusus untuk keperluan bisnis koperasi. Perjanjian antara 

vendor dengan koperasi telah disepakati dalam suatu kontrak MOU.  
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Dalam mengimplementasi software kedalam koperasi, vendor telah 

memberikan suatu prosedur pengoperasian software Lubersky agar dapat 

berjalan sebagaimana yang dimaksudkan oleh vendor. Prosedur tersebut telah 

tercantum didalam kontrak MOU dan dikomunikasikan kepada Manajer  

Koperasi selaku yang bertanggungjawab terhadap keperluan software. 

Sebelum dapat mengimplementasikan software Lubersky, pihak vendor 

bersama dengan Manajer Koperasi melakukan suatu pelatihan kepada seluruh 

staf koperasi. Pelatihan terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu pelatihan tentang 

kesadaran dan kewaspadaan terhadap suatu ancaman pada sistem serta 

bagaimana cara menanggapinya, kemudian pelatihan yang berkaitan dengan 

cara pengoperasian software Lubersky menurut tugas dan peran masing – 

masing staf koperasi.  

Pada kontrak yang ditetapkan oleh CV. Lubersky Computer Semarang 

terdapat kewajiban bagi Koperasi Bhakti Makmur Jaya untuk melakukan suatu 

pembayaran kepada vendor sebagai biaya maintenance. Pembayaran termasuk 

biaya service request yang dilakukan oleh vendor jika terjadi suatu error atau 

bugs pada software Lubersky setelah melakukan pembayaran. Biaya service 

dan maintenance akan dibebankan selama periode kontrak penggunaan 

software selama 3 tahun yang wajib dibayarkan pada setiap akhir periode 

tahunan.  

Hingga saat ini di tahun pertama kontrak Koperasi Bhakti Makmur Jaya 

dengan CV. Lubersky Computer Semarang, belum terjadi pembayaran service 
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dan maintenance. Meski begitu selama proses berdirinya koperasi hingga saat 

ini telah terjadi beberapa kejadian error sehingga mewajibkan koperasi untuk 

meminta layanan service kepada vendor. Hal ini tidak berlaku jika 

permasalahan terdapat pada bagian hardware, koperasi lebih sering 

mendatangkan teknisi khusus yang akan menangani permasalahan tersebut.  

  

 
Gambar 4.3 : Login Page  

  

Software yang digunakan Koperasi Bhakti Makmur Jaya adalah 

software yang dikembangkan oleh sebuah organisasi bisnis yang bergerak 

di bidang TI yang bernama CV. Lubersky Komputer Semarang. Sistem 

didesain khusus untuk keperluan unik setiap klien yang menggunakan 

layanan CV. Lubersky termasuk Koperasi Bhakti Makmur Jaya. Akses 

sistem diawali dengan melakukan login menggunakan username dan 

password yang dimiliki masing – masing karyawan dengan hak akses sistem 

yang berbeda – beda berdasarkan jawaban dan wewenang. Selain keamanan 

dalam bentuk autentifikasi user dan juga hak akses, terdapat pula tindakan 

pengendalian dengan mencatat log activities setiap user yang berhasil login.   
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Gambar 4.4 : System Interface  

  

Gambar diatas merupakan menu utama sistem koperasi setelah user 

berhasil melakukan login. Menu utama berisi sub-menu master, transaksi, 

laporan, dan utilitas.  
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Gambar 4.3 : Halaman Angsuran Pinjaman Nasabah  

  

Gambar 4.3 menunjukan layanan atas transaksi Angsuran Pinjaman 

Nasabah yang berasal dari sub-menu Transaksi pada halaman utama sistem. 

Halaman ini digunakan sebagai pencatatan atas angsuran pinjaman yang 

dilakukan nasabah sebelumnya. Diawali dengan memasukan Nomor 

Anggota, maka sistem akan otomatis mengakses data yang ada dalam 

database untuk menampilkan informasi lainnya seperti Nama, Alamat, dan 

lain sebagainya.  
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Gambar 4.4 : Master Anggota  

  

Gambar 4.4 merupakan tampilan dari layanan yang berkaitan dengan 

Master Data, yaitu master anggota. Dengan menggunakan menu ini 

koperasi dapat menambahkan anggota koperasi, ataupun mencari informasi 

anggota koperasi yang telah ada.   
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Gambar 4.5 : Halaman Proses Akhir  

  

 Setiap hari ketika aktivitas bisnis telah berakhir, software Lubersky akan 

menghitung secara otomatis laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba 

/ rugi yang ditampilkan pada halaman seperti gambar 4.5 diatas.  

  

4.2 Penilaian Kondisi Koperasi Saat Ini  

4.2.1 Kondisi koperasi saat ini menurut DSS01 Manage Operation  

Berikut ini merupakan kondisi existing tata kelola TI Koperasi 

berdasarkan Domain DSS01 Manage Operations :  

1) Terdapat verifikasi pada setiap transaksi yang dilakukan oleh bagian 

administrasi setiap hari menjelang akhir kegiatan koperasi pada hari 
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tersebut. Proses dilakukan secara utuh dan akurat dengan melibatkan 

bukti transaksi dalam bentuk slip pembayaran.  

2) Proses backup dilakukan sesuai jadwal yaitu pada waktu menjelang 

kegiatan operasi selesai yang kemudian disimpan pada directory di 

komputer server.  

3) Mengelola lingkungan dan aset TI sesuai dengan yang diatur dalam 

Memorandum of Understanding (MOU).  

4) Mengelola event log dengan menyimpannya ke komputer server. 

Event log akan diakses ketika terjadi insiden dengan melakukan  

analisis log.  

5) Membuat daftar aset dan fasilitas TI yang dilakukan oleh bagian 

akuntan dan disimpan untuk keperluan monitoring aset dan fasilitas 

TI.  

6) Monitoring aset dan fasilitas TI dilakukan oleh koperasi setiap 

beberapa waktu.  

7) Merawat dan menyimpan aset dan fasilitas TI sehingga terlindung 

dari ancaman dari luar.  

8) Perawatan aset dan fasilitas TI dilakukan secara berkala, meskipun 

tidak secara rutin dilakukan namun setiap karyawan diwajibkan 

untuk ikut berperan dalam merawat integritas fasilitas TI.  

9) Mengelola sistem incident ticket secara manual yang dilakukan oleh 

karyawan untuk dilaporkan kepada manajer yang memiliki 

wewenang untuk ditindaklanjuti.  
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10) Menempatkan komputer server di ruangan yang bersih dan aman 

dari intervensi pihak luar.  

11) Memiliki proteksi atas instalasi kabel yang cukup baik terutama 

kabel yang terhubung langsung dengan fasilitas TI.  

  

4.2.2 Kondisi koperasi menurut DSS02 Manage Service Request and 

Incidents  

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada lingkungan TI 

Koperasi dalam lingkup DSS02, didapatlah kondisi koperasi saat ini 

adalah  sebagai berikut :  

1) Dalam menjalankan permintaan layanan, koperasi akan melakukan 

permintaan layanan sesuai dengan SOP request incident yang telah 

disetujui.  

2) Koperasi akan dimintai persetujuan keuangan dan fungsional dari 

pihak ketiga jika akan memenuhi permintaan layanan.  

3) Koperasi menetapkan prosedur permintaan pelayanan berdasarkan 

tingkat resiko dan dampak yang ditimbulkan.  

4) Prosedur permintaan layanan atas insiden yang berkaitan dengan 

software dilakukan melalui email. Kemudian vendor akan 

memberikan balasan kepada koperasi bahwa laporan telah diterima 

dan akan segera menindaklanjuti laporan.  
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5) Melakukan identifikasi atas penyebab terjadinya insiden yang 

melibatkan staf dan juga vendor atau tenaga ahli yang melakukan 

perbaikan atas insiden.  

6) Koperasi melakukan data recovery jika diperlukan dalam  

menangani insiden atau pasca insiden.  

7) Vendor akan melakukan verifikasi kepada koperasi atas permintaan 

layanan telah terselesaikan. Dengan demikian vendor dapat menutup 

permasalahan tersebut.  

8) Koperasi menggunakan jasa tenaga ahli dari luar ketika dalam 

penanganan masalah dan insiden yang tidak mungkin untuk  

diselesaikan.  

  

4.2.3 Kondisi koperasi saat ini menurut  DSS03 Manage Problems  

 Kondisi koperasi saat ini menurut koperasi berdasarkan ruang 

lingkup domain DSS Manage Problems diantaranya :  

1) Dalam membantu proses identifikasi dan penyelesaian analisis akar 

masalah, koperasi akan membuat suatu support group sementara 

dengan anggota yang berasal dari pihak – pihak yang bersangkutan 

dengan permasalahaan.  

2) Koperasi melakukan penanganan masalah secara formal dan 

melibatkan seluruh karyawan yang bersangkutan guna 

mempermudah kebutuhan akses ke suatu data.  
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3) Koperasi terkadang melakukan identifikasi dan pemecahan masalah 

dengan konsultasi dan meminta saran kepada konsultan atau anggota 

koperasi.  

4) Sebelum melakukan penyelesaian masalah, koperasi melakukan 

identifikasi masalah yang terjadi saat ini jika masalah tersebut 

termasuk kedalam permasalahan known-error. Selanjutnya koperasi 

akan menentukan menggunakan solusi yang ada, atau melakukan 

resolusi, atau mungkin permasalahn tersebut belum pernah terjadi.  

5) Permasalahan yang telah diselesaikan akan dikomunikasikan ke 

konsultan dan melakukan review tentang dampak dan total cost yang 

diakibatkan dari adanya permasalahan tersebut.  

  

4.2.4 Kondisi koperasi saat ini menurut DSS04 Manage Continuity  

 Kondisi koperasi saat ini menurut koperasi berdasarkan ruang 

lingkup domain DSS Manage Continuity diantaranya :  

1) Pengambil keputusan yang utama adalah bagian Manajer Koperasi. 

Keputusan yang akan diterapkan akan dikomunikasikan kepada 

seluruh karyawan koperasi dengan tujuan seluruh karyawan dapat 

memahami dan mendukung keberlangsungan keputusan sehingga 

keputusan yang diambil dapat berjalan seperti yang diharapkan.  

2) Kebijakan yang dibuat oleh Manajer Koperasi biasanya akan 

disetujui bagian pengawas sebelum diterapkan, kebijakan yang tidak 
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disetuji akan digantikan oleh kebijakan alternatif yang telah 

dipersiapkan sebelumnya.  

  

4.2.5 Kondisi koperasi saat ini menurut DSS05 Manage Security Service  

 Kondisi koperasi saat ini menurut koperasi berdasarkan ruang 

lingkup domain DSS Manage Security Service diantaranya :  

1) Di PC sudah terdapat antivirus firewall built-in dan juga antivirus 

yang terinstall sudah dikonfigurasi dengan benar.  

2) Melakukan review keamanan dan update pada software keamanan 

secara berkala.  

3) Menerapkan enkripsi informasi jika akan melakukan pengiriman 

data secara online.  

4) Terdapat autentikasi user melalui login username yang berbeda – 

beda, hal ini sekaligus membatasi hak akses yang diperoleh setiap 

user sesuai dengan ketentuan dan peran masing – masing.  

5) Setiap aktivitas yang dilakukan oleh user dicatat kedalam log 

activities.  

6) Log activities akan tersimpan secara otomatis pada komputer server 

dan akan diakses ketika melakukan review untuk keperluan  

identifikasi jika terjadi insiden.  
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7) Koperasi membuat batasan akses menuju lingkungan TI secara fisik 

dalam bentuk dinding kaca dan hanya boleh diakses oleh staf 

tertentu.  

8) Dokumen dan informasi sensitif disimpan dalam lemari besi yang 

dilengkapi keamanan kode kunci. Lokasi lemari besi berada pada 

tempat dengan akses yang cukup terbatas.  

  

4.2.6 Kondisi koperasi menurut DSS06 Manage Business Process Controls  

Berikut ini merupakan kondisi koperasi saat ini menurut tata 

kelola TI Koperasi berdasarkan Domain DSS06 Manage Business 

Process Controls:  

1) Penetapan aktivitas kontrol yang ada pada proses bisnis dengan 

mengacu pada target koperasi, ditambah dengan menerapkan 

ketentuan yang ada pada  Kebijakan Akses User (KAU) serta peran 

masing – masing.  

2) Keefektifan proses bisnis dinilai dari hasil laporan dengan 

mengumpulkan bukti – bukti atas pencapaian yang berasal dari staff 

koperasi. Penilaian dilakukan oleh bagian Manajer.  

3) Peran, tanggungjawab, dan hak akses telah dikomunikasikan melalui 

training dan didefinisikan pada Kebijakan Akses User (KAU).   
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4) Adanya rekaman data pada sistem yang tersimpan secara otomatis 

yang berguna untuk melihat jejak aktivitas informasi beserta pihak 

yang terkait dengan aktivitas tersebut.  

5) Melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada pihak otoritas 

khususnya yang berkaitan dengan informasi aset yang sensitif.  

6) Melakukan review jika terjadi kesalahan melalui bukti dokumentasi 

insiden dan laporannya.  

  

4.3 Analisis Capability Level dan Analisis Gap  

Analisis Capability Level dilakukan dengan melakukan perhitungan 

dari besaran rata – rata capability level yang telah dicapai pada penilaian 

masing – masing proses yang telah dilakukan. Rumus perhitungan rata – rata 

Capability Level dilakukan dengan rumus berikut :  

  

 

  

Keterangan :  

• Yn    : Jumlah proses yang memiliki nilai n  

• Z    : Jumlah proses keseluruhan yang dinilai  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦   𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 

=   
( 0 × y0 ) + ( 1 × y1 ) + ( 2 × y2 ) + ( 3 ×   y3 ) + ( 4 × 𝑦 4 ) + ( 5 × 𝑦 5 ) 

z 
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Analisis Gap merupakan analisis untuk mencari selisih antara 

Capability Level yang didapat setelah rata- rata dengan Level Target yang 

ingin dicapai. Level target ditentukan dengan memilih level yang sedang 

dituju oleh rata – rata yang didapat. Sebagai contoh menggunakan hasil yang 

didapatkan oleh DSS01, proses DSS ini memperoleh nilai rata – rata 

Capability Level 2,464. Dengan kata lain DSS01 sedang dalam tahap 

menuju Capability Level 3 namun masih pada pencapaian 0,464 atau di 

angka 46,4% diatas Level 2 dan membutuhkan 0,536 atau 53,6% untuk 

mencapai Capability Level 3. Dengan hasil dari pemaparan diatas dapat 

ditentukan bahwa Level Target adalah Level 3.  

  

  4.3.1 Analisis Capability Level DSS01  

Berdasarkan eksistensi aktivitas pada koperasi yang telah 

dipaparkan dan ditetapkannya Capability Level DSS01 beserta 

analisisnya, diperoleh nilai Capability Level DSS01 dimana koperasi 

saat ini telah berada pada level 2 yaitu Managed Process. Pada level 

ini, DSS01 telah dilakukan secara dengan baik dengan proses yang 

diretapkan sesuai dengan harapan dan tujuan. Terlebih penerapan 

kebijakan dan aturan di dalam koperasi telah dilakukan secara mapan 

dan terkendali.  
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Nama Proses  Level Saat ini  Target Level  Gap  

DSS01 

Manage 

Operation 

2  3  1  

  Tabel 4.1 : Penentuan Level Target dan Analisis Gap DSS01  

  

Level target untuk mencapai tingkatan selanjutnya adalah 

Level 3 yaitu Established Process. Untuk menuju pada level 3, maka 

koperasi harus menjalankan suatu proses yang telah didefinisikan dan 

dikomunikasikan serta disetujui untuk diterapkan didalam koperasi. 

Proses tersebut diyakini merupakan proses yang dapat mencapai suatu 

tujuan proses perusahaan.  

  

4.3.2 Analisis Capability Level DSS02  

Berdasarkan eksistensi aktivitas pada koperasi yang telah 

dipaparkan dan ditetapkannya Capability Level DSS02 beserta 

analisisnya, diperoleh nilai Capability Level DSS02 dimana koperasi 

saat ini telah berada pada Level 2 yaitu Managed Process. DSS02 

telah dilakukan dengan mapan dan terkendali. Proses yang dilakukan 

dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan yang didefinisikan.  

Nama Proses  Level Saat ini  Target Level  Gap  

DSS02 Manage 

Service Requests and 

Incident  

2  3  1  
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Tabel 4.2 : Penentuan Level Target dan Analisis Gap DSS02  

 

Level target untuk peningkatan koperasi adalah Level 3 yaitu 

Established Process. Untuk mencapai Level 3 koperasi harus mampu 

menerapkan proses yang didefinisikan dan dikomunikasikan serta 

telah mendapat persetujuan. Selain itu, proses tersebut mampu 

mencapai output yang diharapkan oleh koperasi.  

  

  4.3.3 Analisis Capability Level DSS03  

Berdasarkan eksistensi aktivitas pada koperasi yang telah 

dipaparkan dan ditetapkannya Capability Level DSS03 beserta 

analisisnya, diperoleh nilai Capability Level DSS03 dimana koperasi 

saat ini telah berada pada level 2 yaitu Managed Process. DSS03 telah 

dilakukan dengan mapan dan terkendali. Proses yang dilakukan dapat 

berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan yang didefinisikan.  

  

 
  

Tabel 4.3 : Penentuan Level Target dan Analisis Gap DSS03  

  

Level target untuk peningkatan koperasi adalah Level 3 yaitu 

Established Process. Untuk mencapai Level 3 koperasi harus mampu 

Nama Proses   Level Saat ini   Target  Level   Gap   

DSS03 Manage  

Problems   

2   3   1   
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menerapkan proses yang didefinisikan dan dikomunikasikan serta 

telah mendapat persetujuan. Selain itu, proses tersebut mampu 

mencapai output yang diharapkan oleh koperasi.  

 

4.3.4 Analisis Capability Level DSS04  

Berdasarkan hasil dari analisis Capability Level menggunakan  

DSS04 pada eksistensi aktivitas koperasi, telah diperoleh Capability 

Level DSS04 berada pada Level 0 yaitu Incomplete Process. Dengan 

kata lain koperasi belum atau gagal dalam mencapai tujuan menurut 

standar yang ditetapkan oleh DSS04.  

  

 
  Tabel 4.4 : Penentuan Level Target dan Analisis Gap DSS04  

  

Untuk mencapai level target selanjutnya pada Level 1 yakni 

Performed Process, diperlukan sebuah kebijakan kontinuitas yang 

mengarah pada suatu tujuan tertentu. Dengan adanya tujuan maka 

akan dilakukan proses – proses untuk mencapai tujuan tersebut. Proses 

dapat disempurnakan dengan melakukan tahap pengujian kebijakan 

dan monitoring.   

  

Nama Proses   Level Saat ini   Target Level   Gap   

DSS04 Manage  

Continuity   

0   1   1   
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4.3.5 Analisis Capability Level DSS05  

Berdasarkan analisis Capability Level pada eksistensi aktivitas 

di dalam koperasi, diperoleh Level Capabiliy DSS05 berada pada 

Level 1 yakni Performed Process. Pada tahap ini, DSS05 telah 

dilakukan sebatas koperasi telah melakukan suatu kebijakan dan 

aktivitas koperasi melalui proses yang dapat berjalan hingga mencapai 

tujuannya.  

  

Nama Proses  Level Saat ini  Target Level  Gap  

DSS05 Manage  

Security Services  

1  2  1  

  

Tabel 4.5 : Penentuan Level Target dan Analisis Gap DSS05  

  

Level target selanjutnya adalah untuk mencapai Level 2 yakni 

Managed Process. Maka koperasi harus memiliki suatu kebijakan 

yang telah dilaksanakan dan diterapkan secara mapan dan terkendali.   

  

4.3.6 Analisis Capability Level DSS06  

Berdasarkan analisis Capability Level  pada aktivitas koperasi, 

diperoleh Level Capability DSS06 koperasi dengan nilai Level 1 yakni 

Performed Process. Pada tahap ini, DSS06 telah dilakukan sebatas 
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koperasi telah melakukan suatu kebijakan dan aktivitas koperasi 

melalui proses yang dapat berjalan hingga mencapai tujuannya.  

  

Nama Proses  Level Saat ini  Target Level  Gap  

DSS06 Manage 

Business Process 

Controls  

1  2  1  

Tabel 4.6 : Penentuan Level Target dan Analisis Gap DSS06  

  

Level target selanjutnya adalah untuk mencapai Level 2 

yakni Managed Process. Maka dalam menerapkan kebijakan, 

koperasi harus mampu menerapkan kebijakan dengan mapan dan  

terkendali.  
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4.4 Tabel Rekomendasi Atas Kondisi Sebenarnya di Koperasi   

Berikut ini adalah tabel yang berisi tentang kelemahan dan rekomendasi 

yang disarankan untuk menjadi perbaikan bagi kondisi koperasi saat ini 

menjadi lebih baik.  

Tabel 4.7 : Tabel Rekomendasi Atas Kondisi Sebenarnya di Koperasi  

  

Proses 

DSS 

Standar 

COBIT 5 

Kondisi 

Sebenarnya 

Kelemahan 

Rekomendasi 

menuju Level 

Target 

DSS01 

Manage 

Operation 

Memverifikasi data 

transaksi telah 

terproses secara 

utuh, akurat dan 

tepat waktu 

Melakukan 

verifikasi 

transaksi oleh 

bagian 

administrasi 

pada setiap akhir 

penutupan akhir 

hari kegiatan 

operasi 

Tidak ada 

kelemahan 

Tidak ada 

rekomendasi yang 

diperlukan 

Melakukan 

backup harian 

ke media lain 

atau cloud 

Melakukan 

backup data ke 

database 

komputer server 

secara manual 

Tidak ada 

kelemahan 

Tidak ada 

rekomendasi yang 

diperlukan 
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yang dilakukan 

oleh bagian 

administrasi 

Memastikan 

bahwa 

kebutuhan 

institusi sesuai 

dengan Service 

Level Agreement 

third party 

Pengelolaan TI 

dilakukan sesuai 

dengan 

kesepakatan 

yang diatur 

didalam MOU  

Tidak ada 

kelemahan 

Tidak ada 

rekomendasi yang 

diperlukan 

Membuat event log 

dan memeliharanya 

dalam jangka 

waktu tertentu guna 

investigasi 

selanjutnya.  

Menyimpan 

Event log pada 

database server 

Tidak ada 

kelemahan 

Tidak ada 

rekomendasi yang 

diperlukan 

Mencatat dan 

memelihara daftar 

aset infrastruktur 

yang perlu 

dimonitor 

Daftar aset dan 

fasilitas TI 

diarsipkan untuk 

keperluan 

pengecekan aset 

koperasi 

Tidak ada 

kelemahan 

Tidak ada 

rekomendasi yang 

diperlukan 



79  

  

 

Mencatat, 

memonitor dan 

memperbaiki 

fasilitas TI yang 

rusak.  

Melakukan 

monitoring aset 

sekaligus 

perbaikan aset 

jika diperlukan 

Tidak ada 

kelemahan 

Tidak ada 

rekomendasi yang 

diperlukan 

Membuat incident 

tickets tepat ketika 

ada permasalahan 

secara efektif 

menggunakan tools 

dan metode yang 

sudah matang 

 

Melaporkan 

permasalahan 

kepada manajer 

koperasi untuk 

segera 

melakukan 

penyelesaian. 

Laporan 

insiden 

belum 

dilakukan 

secara 

efektif tanpa 

tools, hanya 

melakukan 

pelaporan 

secara lisan 

Perlu dibuatkan 

tools atau membuat 

dokumen laporan 

insiden jika terjadi 

insiden sebagai 

bentuk verifikasi 

insiden dan bukti 

yang memerlukan 

penanganan 

insiden 

DSS02 

Manage 

Service 

Request 

and 

Incident 

Melakukan 

permintaan 

layanan sesuai 

dengan 

klasifikasi dan 

prioritas Service 

Request 

Melakukan 

seluruh aktivitas 

permintaan 

layanan setiap 

terjadi 

permasalahan 

melalui e-mail 

Belum 

terdapat 

klasifikasi 

dan prioritas 

Service 

Request  

Mengklasifikasikan 

dan menetapkan 

prioritas Service 

Request untuk 

mencapai proses 

penyelesaian 
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masalah yang lebih 

efisien 

Meminta 

persetujuan 

finansial dan 

fungsional ketika 

akan memenuhi 

permintaan 

layanan.  

Melakukan 

prosedur 

persetujuan 

keuangan dan 

fungsional saat 

memenuhi 

permintaan 

layana 

Tidak ada 

kelemahan 

Tidak ada 

rekomendasi yang 

diperlukan 

Service Request 

yang baik 

dilakukan 

dengan 

melibatkan 

infrastruktur TI 

yang baik untuk 

mencapai 

keseimbangan 

efektifitas dan 

pembiayaan 

perusahaan 

Laporan 

permintaan 

Service Request 

dilakukan 

melalui email 

Laporan 

yang dikirim 

melalui tidak 

tersampaikan 

secara cepat 

dan efektif 

Membuat tool  atau 

ticketing software 

yang terintegrasi 

dengan sistem 

koperasi dengan 

vendor untuk 

keperluan service 

request 



81  

  

 

Mengidentifikasi 

kemungkinan 

penyebab-

penyebab 

insiden/masalah.  

Melakukan 

identifikasi 

penyebab 

terjadinya 

insiden 

Tidak ada 

kelemahan 

Tidak ada 

rekomendasi yang 

diperlukan  

Menjalankan data 

recovery / 

pemulihan jika 

diperlukan.  

Mengakses 

database untuk 

keperluan data 

recovery pasca 

insiden 

Tidak ada 

kelemahan 

Tidak ada 

rekomendasi yang 

diperlukan 

Mencari tenaga ahli 

jika diperlukan 

penanganan 

masalah yang lebih 

mendalam.  

 

Menyewa jasa 

tenaga ahli 

dalam 

menyelesaikan 

masalah yang 

tidak 

memungkinkan 

untuk 

diselesaikan 

secara mandiri. 

Tidak ada 

kelemahan 

Tidak ada 

rekomendasi yang 

diperlukan 
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DSS03 

Manage 

Problems 

Membuat support 

group untuk 

membantu 

identifikasi dan 

analisis akar 

masalah.  

 

Koperasi 

membentuk 

support group 

dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

koperasi yang 

beranggotakan 

karyawan yang 

bersangkutan 

dengan insiden 

Tidak ada 

kelemahan 

Tidak ada 

rekomendasi yang 

diperlukan 

Mengidentifikasi 

problems yang bisa 

jadi adalah known 

error 

menggunakan 

known error 

records 

 

Mengidentifikasi 

permasalahan ke 

dalam known 

error yang 

mengacu pada 

pengalaman 

penyelesaian 

masalah 

terdahulu 

Koperasi 

belum 

memiliki 

daftar known 

error untuk 

identifikasi 

masalah 

Mencatat setiap 

terjadi 

permasalahan pada 

koperasi dan 

dimasukan 

kedalam daftar 

known error untuk 

keperluan 

idenfitikasi dimasa 

mendatang. 
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DSS04 

Manage 

Continuity 

Meminta 

persetujuan 

pengerjaan rencana 

dengan 

stakeholders  

Melakukan 

permintaan 

persetujuan 

kebijakan oleh 

bagian 

Pengawas 

Koperasi 

Tidak ada 

kelemahan 

Tidak ada 

rekomendasi yang 

diperlukan 

DSS05 

Manage 

Security 

Service 

Menginstal dan 

aktivasi tools 

proteksi terhadap 

virus, malware, 

spyware pada 

semua lapisan 

lingkungan fasilitas 

TI termasuk 

aplikasi, sistem 

operasi, dan 

jaringan internet 

Memiliki 

antivirus 

firewall built-in 

dan juga 

antivirus end-

point security 

yang melindungi 

komputer dari 

ancaman 

melalui jaringan 

internet dan 

USB port 

Tidak ada 

kelemahan 

Tidak ada 

rekomendasi yang 

diperlukan 

Menerapkan 

enkripsi informasi 

saat pengiriman 

Menerapkan 

enkripsi 

informasi ketika 

Tidak ada 

kelemahan 

Tidak ada 

rekomendasi  
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dan penyimpanan 

data pada 

penyimpanan / 

storage 

melakukan 

pengiriman data 

end-user dan 

penyimpanan 

cloud 

Mengelola 

permintaan dan 

pemberian akses ke 

fasilitas TI  

 

Menerapkan 

kebijakan untuk 

membatasi akses 

bagi orang lain 

untuk bisa 

memasuki area 

fasilitas TI dan 

menemani 

pengunjung jika 

akan memasuki 

area fasilitas TI 

Tidak ada 

kelemahan 

Tidak ada 

rekomendasi  

Pemberian 

perlindungan fisik 

secara tepat 

terhadap dokumen 

yang sensitif  

 

Mengarsipkan 

dokumen dan 

informasi 

sensitif yang 

disimpan pada 

lemari besi dan 

Tidak ada 

kelemahan 

Tidak ada 

rekomendasi yang 

diperlukan 
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ditempatkan 

pada tempat 

dengan akses 

terbatas yang 

tidak mudah 

terlihat oleh 

pengunjung 

DSS6 

Manage 

Business 

Process 

Controls 

Mengidentifikasi 

control activities 

yang 

berpengaruh 

terhadap proses-

proses bisnis 

Control Activity 

mengacu pada 

target kebijakan 

koperasi dengan 

menerapkan 

Kebijakan 

Akses User 

(KAU) yang 

berisi hak yang 

diberikan 

kepada user 

tertentu dalam 

melakukan 

peran dan 

kewajiban 

Tidak ada 

kelemahan 

Tidak ada 

rekomendasi yang 

diperlukan 
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ketika 

menjalankan 

kebijakan 

koperasi 

Membuat laporan 

kepada manajemen 

bisnis jika ada 

penyimpangan dan 

pelanggaran yang 

terjadi dalam 

penjagaan aset 

informasi 

Melakukan 

pelaporan jika 

terjadi 

pelanggaran aset 

informasi yang 

sensitif 

Tidak ada 

kelemahan 

Tidak ada 

rekomendasi  

 

  

  

4.5 Rekomendasi Keseluruhan Proses Bisnis Koperasi Bhakti Makmur Jaya  

Berisi rekomendasi yang diberikan peneliti untuk Koperasi Bhakti 

Makmur Jaya sebagai upaya memberikan masukan yang dapat memperbaiki 

kualitas tata kelola teknologi informasi Koperasi.  

4.5.1 Rekomendasi DSS01  

Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan dengan 

mempertimbangkan agar dapat mencapai Level Target DSS01, maka 
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penulis memberikan beberapa rekomendasi yang berguna untuk 

meningkatkan kualitas dari Koperasi Bhakti Makmur Jaya :  

1. Perusahaan perlu merancang jadwal dan prosedur yang menjelaskan 

suatu aktivitas harus dilaksanakan. Dalam hal ini beberapa aktivitas 

seperti :  

• Backup data harus dilakukan pada setiap periode waktu tertentu 

secara otomatis untuk memastikan bahwa data telah ter-backup 

secara utuh dan up to date.   

• Membuat daftar aset yang diperbarui setiap 2 – 3 bulan untuk 

memberikan informasi aset yang akurat. Pencatatan aset dapat 

memberikan informasi tentang aset yang dimiliki koperasi 

sedetail mungkin dan keperluan pencatatan kekayaan koperasi.    

• Melakukan monitoring aset menggunakan daftar aset yang telah 

dibuat dengan tujuan monitor keamanan aset koperasi.  

• Melakukan perawatan secara mandiri kepada perangkat keras 

dengan membersihkan permukaan dari debu atau kotoran secara 

rutin untuk menghindari kerusakan perangkat keras yang rentan.  

• Memastikan sistem kabel yang langsung tersambung dengan 

fasilitas TI masih utuh dengan keadaan baik secara rutin dan 

melakukan beberapa tahap pengujian yang baik untuk  

menghindari kesalahan instalasi.  

2. Membangun kesadaran dan pemahaman untuk menjaga keamanan 

dan keutuhan  fasilitas TI kepada staff dengan melakukan training. 
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Melalui training, staff akan memahami adanya kemungkinan 

ancamanan dan menjadi bentuk pencegahan sebelum masalah benar 

– benar terjadi. Meskipun telah melakukan hubungan kontrak dengan 

pihak ketiga tentang maintenance, hal ini dimaksudkan untuk 

meminimalkan waktu yang terbuang karena aktifitas yang tidak 

produktif.  

3. Melakukan identifikasi terhadap informasi transaksi perusahaan 

dengan memperhatikan tingkat resiko sensitifitas informasi. 

Informasi yang bersifat sensitif dapat digunakan sebagai arsip yang 

harus disimpan dan tidak boleh diletakan seadanya. Selain itu dapat 

digunakan sebagai bukti dalam keperluan verifikasi.  

4. Koperasi perlu mengevaluasi tata letak fasilitas TI saat ini dengan 

mempertimbangkan celah keamanan fasilitas TI. Diperlukan 

pemindahan untuk fasilitas TI termasuk penyimpanan data Koperasi 

dengan meletakan di tempat yang lebih sulit dijangkau.  

5. Membuat tools yang dapat melakukan proses backup secara otomatis 

setiap beberapa waktu. Backup secara otomatis akan menyediakan 

database secara up to date bagi koperasi jika terjadi permasalahan 

yang mengakibatkan kehilangan sejumlah data. Tools dapat dipasang 

pada software Lubersky beserta tools yang digunakan ketika recovery 

data.  
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4.5.2 Rekomendasi DSS02  

Berdasarkan hasil evaluasi menurut DSS02, untuk mencapai target 

Level selanjutnya penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai  

berikut :  

1. Merancang bagian yang menangani laporan atas suatu insiden dari 

user sebelum diteruskan kepada pihak vendor. Bagian tersebut 

akan menangani setiap laporan dan dapat digunakan sebagai bagian 

yang akan melakukan klasifikasi atas insiden dan frekuensi 

permintaan layanan yang kemudian dapat dilakukan evaluasi pada 

pola atas permintaan layanan koperasi.  

2. Membuat peta klasifikasi dan prioritas permintaan pelayanan 

dengan begitu proses perbaikan ataupun pembaharuan dapat segera 

dilakukan dan tidak berdampak pada produktifitas koperasi.  

3. Membuat daftar insiden dengan mencatatat seluruh insiden yang 

berkaitan dengan TI di dalam internal koperasi sedetail mungkin 

sekaligus cara penanganan insiden yang saat itu sedang terjadi. 

Daftar tersebut dapat digunakan sebagai evaluasi dan bentuk 

pengendalian preventif.  

4. Koperasi dapat membuat bagian yang nantinya akan menangani 

segala permasalahan dalam koperasi. Bagian tersebut akan 

menggantikan bagian Manajer Koperasi sebagai yang menangani 

permasalahan TI selama ini. Diperlukan suatu training dan 

memberikan pemahaman akan integritas koperasi karena menjadi 
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bagian dari koperasi yang baru dengan melalui proses perekrutan 

pegawai.  

5. Menetapkan dan mencatat solusi alternatif pada solusi penanganan 

insiden.  

  

4.5.3 Rekomendasi DSS03   

Dengan mempertimbangkan aspek yang diperlukan Koperasi 

untuk mencapai level target DSS03 selanjutnya, penulis memberikan 

beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

menurut DSS03 sebagai berikut :  

1. Mencatat permasalahan yang terjadi untuk melengkapi data 

management problems beserta solusi yang dapat digunakan sebagai 

keperluan yang akan datang jika terjadi permasalahan.  

2. Membuat fungsi troubleshooter sebagai identifikasi awal suatu 

permasalahan dan dapat ditangani dengan cepat dan tepat melalui 

data known errors. Data known errors dapat diperoleh dari 

pencatatan daftar data problems management yang telah dilakukan 

diatas.  

3. Koperasi diusahakan untuk melakukan permanent fix terhadap 

suatu permasalahan dengan menganalisis akar permasalahan.  
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4.5.4 Rekomendasi DSS04  

Berdasarkan analisis atas rata – rata Capability Levels dengan gap 

yang ada untuk menuju level target selanjutnya, penulis memberikan 

beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

koperasi :  

1. Membuat suatu Business Continuity Plan yang berguna untuk 

menjaga keberlangsungan proses bisnis koperasi tetap pada jalur 

bisnis. BCP yang dibuat dapat disesuaikan sesuai dengan kapasitas 

kemampuan koperasi secara sederhana namun tetap memiliki fungsi 

yang maksimal. Hal – hal yang diperlukan ketika akan membuat 

rancangan BCP antara lain sebagai berikut  :  

a) Rancangan Risk Assessment, yaitu koperasi mendefinisikan 

kemungkinan risiko yang dihadapi khususnya risiko pada 

bagian TI koperasi. Kemudian mengidentifikasi bagian yang 

menjadi prioritas penanganan masalah.  

b) Mengatur proses bisnis kunci yang menjadi bagian penting 

dari proses bisnis koperasi yang harus segera beroperasi 

kembali jika terjadi sebuah gangguan. Menentukan sumber 

daya minimal yang diperlukan untuk dapat mengoperasikan 

proses bisnis kunci tersebut sehingga dapat beroperasi secara 

optimal.  

c) Menentukan pihak yang memegang kendali atas proses BCP 

serta kewajiban dan prosedur dalam menjalankan kebijakan 
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BCP. Misalnya prosedur dalam melakukan proses recovery 

serta pihak yang melakukan kegiatan tersebut ketika terjadi 

masalah. Selain itu dalam tahap ini koperasi membuat 

langkah – langkah yang harus ditempuh ketika terjadi 

permasalahan.  

2. Melakukan training dan komunikasi atas kebijakan BCP kepada 

karyawan.  

3. Menentukan skill dari setiap karyawan yang dibutuhkan untuk dapat 

mengimplementasikan kebijakan prosedur BCP.  

4. Membagi peran dan tanggungjawab pelaksanaan BCP.  

5. Menguji dan mengimplementasikan BCP.  

  

4.5.5 Rekomendasi DSS05  

Rekomendasi yang diberikan kepada koperasi menurut DSS05 

dalam rangka mencapai level target adalah sebagai berikut :  

1. Memberikan pelatihan dan pemahaman pentingnya menjaga 

keamanan TI dari ancaman virus dan malware.  

2. Memasang filter pada arus keluar masuk antara komputer server 

dengan internet untuk mencegah adanya penetrasi yang dilakukan 

melalui jalur online seperti download atau email.  

3. Mengalokasikan sejumlah biaya untuk meng-upgrade proteksi 

keamanan seperti antivirus berbayar untuk memperoleh akses fitur 

secara maksimal dari ancaman virus dan malware.  
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4. Menerapkan Kebijakan Akses User yang lebih kaku dan mengikat 

untuk mencegah adanya akses yang dilakukan oleh pihak yang tidak 

memiliki wewenang terkait.  

5. Melakukan review terhadap log access user setiap beberapa periode 

untuk menindaklanjuti KAU.  

6. Mengevaluasi tata letak lingkungan TI menjadi lebih tertutup 

dengan akses yang sangat terbatas, untuk dapat memasuki 

lingkungan TI koperasi dapat menerapkan autentikasi bagi pihak 

yang akan mengakses lingkungan TI.  

7. Menempatkan arsip dan dokumen yang berisi informasi sensitif 

koperasi ke tempat yang memiliki akses yang lebih terbatas.  

  

4.5.6 Rekomendasi DSS06  

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada rata – rata Capability 

Level dengan gap yang diperoleh untuk menuju level target, penulis 

memberikan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan tata kelola 

koperasi sebagai berikut :  

1. Membuat kebijakan yang menentukan peran dengan wewenangnya 

dalam mengakses aktivitas atau data sensitif koperasi. Kebijakan 

sebaiknya didefinisikan secara rinci dan didokumentasikan.  

2. Menerapkan prosedur penyimpanan dan pengarsipan data yang lebih 

baik seperti sumber informasi dan bukti transaksi. Pengarsipan dapat 
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digunakan sebagai bukti dalam kegiatan koreksi atau pengukuran 

penilaian proses bisnis.  

3. Menentukan kelompok data yang bersifat rahasia dan membuat 

prosedur penyimpanannya beserta metode penghapusan dan 

penghancuran data yang baik dan tepat.  

4. Mendokumentasikan dan menyimpan bukti – bukti perbaikan jika 

terjadi error baik yang dilakukan oleh ahli dari vendor atau 

perbaikan sendiri.  

5. Membuat suatu kebijakan yang mengatur pemberian sanksi kepada 

pegawai yang pelakukan pelanggaran dalam aktivitas penjagaan aset 

informasi, kemudian membuat laporan tindak pelanggaran kepada 

manajemen bisnis.  

  


