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ABSTRACT 
Data and information quality are two main problems for an Information System. There has been many methods and 
frameworks to assess the data and information quality, such as CMMI, SPICE, SCAMPI, among others. Methods often 
used are CALDEA and EVAMECAL. CALDEA is known as a data and information quality model where the required and 
structured key processes areas (KPA) to satisfy each level are described. EVAMECAL is known as assessment and 
improvement methodology, which consists of a set of steps that provide a basis for data/information quality measurement 
and can achieve improvement through proactive management. In this study, academic transcript is viewed as an 
information product of an information system. Information product not only resulted from a powerful machine of 
database server, but also mainly supported by a well maintained data processing management. First step of the analysis 
was to assess the maturity level of information product using CALDEA model, and the next step is to search for the 
improvement process using EVAMECAL methodology. By the end of the research, as present maturity level is defined at 
defined level, there will be EVAMECAL-DO planning to design assessment and qualitative measurement based on clear 
standard, technic, and tools. This also can create evaluation mechanism periodically. 
Keywords: Information Quality, Key Process Areas, Maturity Level, Assessment. 
 
1. Pendahuluan 
Kualitas data dan informasi yang baik tidak hanya didukung oleh sistem database yang canggih tetapi juga harus 
didukung dengan proses pengolahan data yang baik sehingga menghasilkan data yang berkualitas. Walaupun sudah 
banyak organisasi yang menyadari betapa pentingnya data dan informasi yang berkualitas, tetapi sebagian besar tidak 
melakukan tindakan untuk meningkatkan kualitas data dan informasinya. 
 
Dalam jurnal ini, akan dibahas:  
‐ Aktivitas utama dari Departemen Teknik Elektro PTS XYZ. 
‐ Menentukan sebuah information product yaitu Transkrip Nilai Akademik dan memetakannya dalam sebuah IP Map. 
‐ Menentukan Information Product Manager dalam struktur organisasi. 
‐ Menggunakan analisa Maturity Level Caldea & proses evaluasi perbaikan Evamecal untuk menilai kualitas informasi 

di peta information product.  
 

Kesimpulan disusun dengan menganalisis pemeriksaan dari penerapan rencana yang dibuat. Pada kesimpulan ini 
disertakan pula kunci-kunci mana saja yang sudah berada pada sasaran yang diinginkan dan mana yang masih perlu 
dikembangkan lagi serta proses mana yang bisa tidak diperlukan karena dapat menghambat. 

 
2. Dasar Teori 
2.1 Value Chain Framework 
Value chain adalah suatu aktifitas berantai, di mana suatu produk harus melalui setiap aktifitas secara berurutan dan 
mendapat nilai tambah dari tiap aktifitas yang dilalui. Value chain mengelompokkan aktifitas umum yang memberi nilai 
tambah dalam suatu organisasi.  
 
Ada 2 kategori aktifitas, yang pertama adalah:  
• Aktifitas utama (primary activities) termasuk di dalamnya adalah inbound logistic, operasional atau produksi, 

outbound logistic, pemasaran dan penjualan, dan layanan atau pemeliharaan.  
• Aktifitas pendukung (support activities) termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan manajemen administrasi 

infrastruktur, manajemen sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan (R & D) dan kegiatan pengadaan 
(procurement). 

 
Information Product Map  
Banyak penyelidikan tentang kualitas informasi menemukan permasalahan dalam memuaskan kebutuhan konsumen 
terhadap informasi. Permasalahan ini disebabkan karena organisasi memperlakukan informasi sebagai hasil 
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sampingan/by-product bukannya informasi sebagai produk. Untuk memperlakukan informasi sebagai produk, suatu 
perusahaan harus mengikuti empat prinsip: 
• Memahami kebutuhan konsumen terhadap informasi 
• Mengelola informasi sebagai produk dari suatu proses produksi yang didefinisikan dengan baik. 
• Mengelola informasi sebagai produk dengan siklus hidup. 
• Menugaskan seorang manajer produk informasi untuk mengelola produk informasi. 

 
2.2 Caldea Maturity Level 
a. Initial Level 

IMP dikatakan pada Level Initial ketika tidak ada usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan kualitas informasi. 
b. Definition Level 

IMP dikatakan pada level definition atau defined kalau dia telah ditentukan dan direncanakan. Ini berakibat  pada 
keperluan untuk mengidentifikasi semua komponen dan keterhubungannya.  

c. Integration Level 
IMP dikatakan berada pada level integrasi bila selain telah didefinisikan dengan baik (level definition sudah 
tercapai), banyak usaha yang dikeluarkan untuk memastikan IMP memenuhi persyaratan kualitas informasi 
organisasi, standard, dan kebijakan.  

d. Quantitative Management 
IMP dikatakan berada pada level manajemen kuantitatif atau termanajemen kuantitatif bila terintegrasi (level 
integrasi sudah tercapai), beberapa rencana pengukuran sudah dikembangkan dan diimplementasikan dan prosedur 
pengukuran sudah diotomatiskan.  

e. Optimizing Level 
IMP dikatakan berada pada level optimizing saat secara kuantitatif termanajemen, pengukuran yang didapat 
digunakan untuk mengembangkan proses perbaikan kontinu dengan menghilangkan kelemahan atau dengan 
mengenalkan dan mengimplementasikan beberapa perbaikan.  

 
2.3 Metodologi Evamecal 
a. EVAMECAL-PLAN (EMC-P) 

• EMC-P.1. Penilaian kondisi saat ini terhadap data dan kualitas informasi IMP. Tujuan utama langkah ini adalah 
menentukan kondisi IMP saat ini dalam lingkup tingkat kematangan kualitas informasi. 

• EMC-P.2. Pendefinisian tujuan perbaikan dalam lingkup tingkat kematangan kualitas data dan informasi. Setiap 
inisiatif kualitas informasi harus disusun dalam rencana untuk tujuan perbaikan. Dalam rangka pendefinisian 
tujuan perbaikan terhadap item-item kritis, EVAMECAL mengajukan penggunaan IQV sebagai dasar untuk 
identifikasi. 

b. EVAMECAL-DO (EMC-D) 
• EMC-D.1. Analisis dari penyebab potensial dan pengembangan dari rencana perbaikan. Tujuan utama langkah 

ini adalah menentukan alasan mengapa suatu IMP tidak bekerja sebagaimana seharusnya.  
• EMC-D.2. Pelaksanaan rencana yang telah diperbaiki. Sekali rencana perbaikan telah disepakati, semua 

kegiatan untuk memperbaiki kesalahan harus dilaksanakan jika sumber daya yang diperlukan  
c. EVAMECAL-CHECK (EMC-C) 

• EMC-C.1. Memeriksa efisiensi dari rencana perbaikan. Untuk memvalidasi secara empiris rencana yang 
berhasil, harus ada serangkaian uji yang dilakukan. Melakukan pengukuran kondisi tingkat kematangan saat ini 
dan memeriksa apakah tujuan kualitas informasi telah dicapai. 

d. EVAMECAL-ACT (EMC-A) 
• EMC-A.1. Memperoleh kesimpulan. Kesimpulan diperoleh dengan mempertimbangkan permasalahan dan 

kondisi awalnya. Kesimpulan ini bisa menjadi dasar untuk menghindari permasalahan masa depan dan 
pemecahan masalah yang sama. 

• EMC-A.2. Standarisasi yang telah dipelajari untuk menghindari permasalahan masa datang. 
 
3. Analisa Information Management Process 
3.1 Analisa Organisasi 
Analisa kasus pada tugas ini dilakukan pada Departemen Teknik Elektro PTS XYZ, yang berdiri pada tanggal 28 
September 1990. Tujuan yang diacu adalah menciptakan lulusan yang handal dan kompeten di bidang teknik dan industri 
telekomunikasi, mampu mengimplementasikan dan memberdayakan diri, sekaligus sanggup mengikuti perkembangan 
sains dan teknologi. 
 
Information Product Map 
Pengamatan dilakukan pada sebuah Information Product yaitu Transkrip Nilai Akademik, dalam sebuah Manajemen 
Transkrip Nilai Akademik. Transkrip Nilai Akademik dinilai sebagai Information Product yang sangat penting sebagai 
hasil akhir dari bisnis proses utama PTS XYZ yaitu pendidikan/akademik. Information product manager adalah seorang 
Ketua Program Studi yang bertanggung jawab pada penerbitan product informasi. 
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Gambar 1. Alur Data Manajemen Transkrip Nilai 

 
Berdasarkan pengamatan pada Manajemen Transkrip Nilai Akademik, diperoleh hasil Transkrip Nilai Akademik sebagai 
Information Product. Sistem Manajemen Transkrip akan dipetakan dalam sebuah Information Product Maps.  

 

 
Gambar 2. IP-Map Transkrip Nilai Akademik 
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4. Analisa Maturity Level IMP Dengan Caldea Dan Evamecal 
Analisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah review IMP melalui parameter-parameter analisis setiap level 
dalam CALDEA. Analisa dilakukan untuk “Management Transkrip Nilai” untuk menilai maturity level dan membuat 
beberapa usulan perbaikan yang dapat dilakukan. 
 

 
Gambar 3. Flow Analisa Caldea dan Evamecal 

 
4.1 Evamecal-Plan (EMC-P) 
a. EMC-P.1. Penilaian kondisi saat ini terhadap data dan kualitas informasi IMP.  
Tujuan utama langkah ini adalah menentukan kondisi IMP saat ini dalam lingkup tingkat kematangan kualitas informasi 
(berdasarkan CALDEA). Untuk menentukan kondisi saat ini dilakukan dengan menganalisis KPA terhadap IMP 
Manajemen Transkrip Nilai di Departemen Teknik Elektro PTS XYZ.  
Terbagi dalam dua langkah, yaitu: 
1. EMC-P.1.1. Penilaian data dan tingkat kematangan manajemen kualitas dari IMP dengan menggunakan seperangkat 

kuesioner. 
Beberapa KPA yang dianalisis adalah KPA yang ada di level definisi, yaitu: 
• Information Quality Management Team Management (IQMTM):  
• IMP project management (IPM):  
• User requirements management (URM):  
• Data sources and data targets management (DSTM):  
• Database or data warehouse acquisition, development or maintenance project management (AIMPM): 
• Information quality management in IMP components (DIQM):  

  
2. EMC-P.1.2. Penghitungan nilai kualitas informasi (IQV = information quality values) untuk komponen IMP dengan 

mengukur dimensi kualitas informasi. 
Untuk menentukan state IMP, kuesioner telah diisi dan IQV dihitung. Dari hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa 
Maturity Level pada proses Manajement Transkrip masih dalam tahap defined. Hal ini karena ada dua inferior level 
yang belum tercapai yaitu pada Information quality management in IMP components (DIQM), yaitu pada: 
• DIQM-Q.b Apakah IQV untuk informasi dan data tersebut pernah dihitung?  
• DIQM-Q.c Apakah pengelolaan IQV ini telah memenuhi kebutuhan organisasi? 
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Dari hasil yang diperoleh melalui kuisioner dan analisa CALDEA, dalam proses IMP Manajemen Transkrip, Departemen 
Teknik Elektro PTS XYZ masih berada dalam level defined. Sehingga kita biasa melangkah ke proses EVAMECAL-Plan 
EMC-P.2, yaitu pendefinisian tujuan perbaikan dalam lingkup tingkat kematangan kualitas data dan informasi untuk 
mengevaluasi dan memperbaiki supaya bisa meningkat pada CALDEA level integrasi.  

 
EMC-P.2. Pendefinisian tujuan perbaikan dalam lingkup tingkat kematangan kualitas data dan informasi.  
Setiap inisiatif kualitas informasi harus disusun dalam rencana untuk tujuan perbaikan. Dalam rangka pendefinisian 
tujuan perbaikan terhadap item-item kritis, EVAMECAL mengajukan penggunaan IQV sebagai dasar untuk identifikasi. 
Dari hasil yang diperoleh dari EMC-P.1, terdapat kesimpulan bahwa IMP Manejemen Transkrip Nilai masih pada level 
defined, hal ini karena dua KPA pada Information Quality Management in IMP Components (DIQM) belum tercapai, 
yaitu pada: 

• DIQM-Q.b Apakah IQV untuk informasi dan data tersebut pernah dihitung?  
• DIQM-Q.c Apakah pengelolaan IQV ini telah memenuhi kebutuhan organisasi? 

Dalam langkah EMC-P.2 ini didefinisikan tujuan perbaikan pada KPA Information Quality Management (DIQM), yaitu 
merencanakan untuk mengevaluasi Kualitas Informasi dalam IMP. Evaluasi dari Kualitas data dilakukan secara terukur 
dengan menghitung IQV untuk data Transkrip Nilai. 
 
4.2 Evamecal-Do (EMC-D) 
Hasil dari proses EMC-P, dilanjutkan dengan EMC-D yang meliputi langkah-langkah: 
a. EMC-D.1. Analisis dari penyebab potensial dan pengembangan dari rencana perbaikan.  
Tujuan utama langkah ini adalah menentukan alasan mengapa suatu IMP tidak bekerja sebagaimana seharusnya. Terbagi 
dalam dua langkah, yaitu: 
1. EMC-D.1.1.  

Memahami permasalahan dari Information Quality Management yang ada di Manajemen Transkrip adalah belum 
dilakukannya evaluasi dari kualitas data dan informasi. Hal ini belum terukur secara kuantitatif dan belum ada  
standar, dan tool untuk mengevaluasinya. 

2. EMC-D.1.2.  
Penyebab dari masalah ini adalah belum adanya usulan penelitian untuk mengevaluasi kualitas data. Hanya terdapat 
prosedur yang mengatur flow data dan verifikasi, dan hasil data hanya dilihat dari evaluasi kualitatif, yaitu data selalu 
tersedia, data selalu benar. Belum adanya parameter-parameter kuantitatif membuat penilaian kuantitatif dari kualitas 
data ini belum pernah dilakukan. 

3. EMC-D.1.3. Pengembangan rencana untuk perbaikan dengan menyertakan tujuan yang jelas. 
Rencana yang dilakukan adalah dengan: 
• Mengusulkan adanya penelitian mengenai evaluasi kualitas data secara kuantitatif guna menghitung IQV dari 
kualitas data IMP. Penelitian dilakukan untuk aspek-aspek kuantitatif yang meliputi : 

 Kualitas data dari model data. 
 Kualitas data dari nilai data. 
 Kualitas data dari representasi data 
 Kualitas data dari kebijakan informasi. 

• Mengusulkan untuk melakukan evaluasi kualitas data secara berkala, untuk terus meningkatkan nilai kuantitatif 
IQV dari kualitas data IMP. 

b. EMC-D.2. Pelaksanaan rencana yang telah diperbaiki. 
Target utama dari langkah ini adalah pengajuan rencana perbaikan dari permasalahan yang ditemui dengan melihat 
KPA yang ada. Langkah yang diperlukan untuk perbaikan pada langkah ini adalah : 
1. Harus dibuat sebuah sistem pengukuran atau penilaian kuantitatif dengan standar, teknik, dan tool yang jelas 

terhadap kualitas dari IMP Manajemen Transkrip Nilai ini sehingga diharapkan IMP ini menjadi lebih efisien, 
yaitu dengan menyertakan komponen seperti kepuasan manajemen dan pegawai, validitas data, dan sebagainya. 

2. Harus dibuat mekanisme evaluasi yang berkala, untuk meningkatkan nilai IQV dari kualitas data IMP 
Manajemen Transkrip Nilai. 
 

4.3 Evamecal-Check (EMC-C) 
EMC-C.1. Memeriksa efisiensi dari rencana perbaikan.  
Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap rencana yang dilakukan terhadap semua langkah yang diambil dan 
disepakati bersama. Fokus utama sasarannya adalah efisiensi dan validitas data. Dalam tahap ini akan diperiksa apakah 
rencana dapat dijalankan dengan efektif, sehingga eksekusinya menjadi efisien. Validitas data yang menyusun rencana 
dilakukan dengan menggali dan mempersiapkan data-data yang berkaitan dengan KPA Information Quality Management 
(DIQM). 
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4.4 Evamecal-Act (EMC-A) 
a. EMC-A.1. Memperoleh kesimpulan.  

         Kesimpulan diperoleh dengan mempertimbangkan permasalahan dan kondisi awalnya. Kesimpulan ini bisa menjadi   
dasar untuk menghindari permasalah masa depan dan pemecahan masalah yang sama. 

b. EMC-A.2. Standarisasi yang telah dipelajari untuk menghindari permasalahan masa datang. 
      Kesimpulan disusun dengan menganalisis pemeriksaan dari penerapan rencana yang dibuat.  
 
Proses Evamecal-Act dilakukan setelah semua rencana yang disusun pada tahap Evamecal-Plan, Evamecal-Do dan 
Evamecal-Check telah dilaksanakan dengan hasil nilai IQV pada KPA DIQM. Diharapkan setelah dilaksanakan proses 
perbaikan secara baik sesuai tahap plan-do-check, akan diperoleh nilai IQV KPA DIQM dalam posisi minimal 
“Achieved”. 
 
5. Kesimpulan 
Kesimpulan yang diperoleh adalah untuk proses IMP Management Transkrip Nilai Akademik di Departemen Teknik 
Elektro PTS XYZ masih berada pada level definisi (defined). Hal ini diperoleh karena KPA Information Quality 
Management in IMP Components (DIQM) belum tercapai, yaitu pada opsi pertanyaan: 
a. DIQM-Q.b Apakah IQV untuk informasi dan data tersebut pernah dihitung?  

Hasilnya adalah: Not Achieved, karena belum pernah dilakukan. 
b. DIQM-Q.c Apakah pengelolaan IQV ini telah memenuhi kebutuhan organisasi? 

Hasilnya adalah: Not Satisfied, karena IQV untuk kualitas informasi belum pernah dihitung, sehingga belum pernah 
dikelola. 

 
Dengan Metodologi Perbaikan dan Penilaian Evamecal, dilakukan proses Evamecal-Do, Evamecal-Check dan Evamecal-
Act untuk memperbaiki hasil KPA Information Quality Management in IMP components (DIQM).  
 
Proses Evamecal-do merencanakan beberapa hal yang mencakup: 
a. Harus dibuat sebuah sistem pengukuran atau penilaian kuantitatif dengan standar, teknik, dan tool yang jelas 

terhadap kualitas dari IMP Manajemen Transkrip Nilai ini sehingga diharapkan IMP ini menjadi lebih efisien, yaitu 
dengan menyertakan komponen seperti kepuasan manajemen dan pegawai, validitas data, dan sebagainya. 

b. Harus dibuat mekanisme evaluasi yang berkala, untuk meningkatkan nilai IQV dari kualitas data IMP Manajemen 
Transkrip Nilai. 
 

Untuk selanjutnya berdasarkan timeschedule yang telah dijadwalkan, akan dilaksanakan proses selanjutnya (Evamecal-
Check dan Evamecal-Act) 
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