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ABSTRACT 
The information technology (IT) governance is an important factor in engaging with business activities of an enterprise. 
In order to the organization achieving its objectives, IT governance should be implemented by the organization to ensure 
IT resources run by a set of IT processes. Based on this, this implementation research on opportunity aims to conduct an 
assessment of IT Governance at  PT. MPF in its current operation, so that evaluation and assistance in strategic 
planning can be done for better future. IT Governance assessment study was conducted using the Maturity Model of 
COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) and focused only on the 7 (seven) Control 
Objectives of the PO1 which are a strategic IT plan, PO9 Assess Risks, PO10 Manage Project, AI6 Manage Changes, 
DS5 Ensure Systems Security, DS11 Manage Data, and M1 Monitoring IT Performance. The framework includes COBIT 
Maturity Model which is a method which can be used to assess how well the progress of the management process of the 
company in IT Governance, PT. MPF has achieved the position of 2.26 which is below the standard international set, 
namely at the position of 2.50. There is a gap of 2.74. The existence of recommendations on these issues are expected to 
be an input means for PT. MPF for a sustainable progress. 
Keywords: Information Technology, IT Governance, Maturity Model, COBIT. 
 
1. Pendahuluan 
Dalam era informasi sekarang ini, perusahaan harus dapat mengatasi masalah dan persaingan yang terjadi secara cepat  
dan sesuai sasaran. Oleh karena itu, faktor yang harus pula diperhatikan tidak hanya berfokus pada pengelolaan teknologi 
informasi saja, melainkan juga harus terus menjaga dan meningkatkan mutu perusahan, baik dalam hal manajemen   
perusahaan maupun mutu dari produk atau jasa yang dihasilkan. Dalam konteks ini, informasi dapat dikatakan menjadi 
kunci untuk mendukung dan meningkatkan manajemen perusahaan agar dapat memenangkan persaingan yang semakin 
lama akan semakin meningkat. Untuk itu dibutuhkan sistem tata kelola teknologi informasi guna menghasilkan kualitas 
informasi yang ditentukan. 
 
1.1 Latar Belakang 
PT. MPF merupakan sebuah perusahaan pialang anggota Bursa Berjangka Jakarta di bawah pengawasan Bappeti, yang 
bergerak dalam bidang pelayanan jasa keuangan khususnya transaksi perdagangan kontrak berjangka. Transaksi yang 
ditawarkan antara lain di Forex, Buillion, dan Index Saham. Perusahaan ini memfokuskan diri kepada transaksi online 
melalui internet yang biasa disebut dengan Millenium Trader. Dan layanan ini dapat diakses dengan mudah oleh nasabah 
untuk mendapatkan informasi dari millenium trader. Oleh karena itu, tuntutan perkembangan teknologi yang 
dikehendaki para nasabah merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh PT. MPF. Dengan adanya pengelolaan 
teknologi informasi yang baik akan berdampak pada kinerja PT. MPF secara keseluruhan.  

 
1.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi dan memberikan penilaian pada pengelolaan sistem informasi pada perusahaan 
dengan tujuan-tujuan lainnya sebagai berikut: 

a. Menganalisa pengelolaan sistem informasi yang sedang berjalan. 
b. Menganalisa  tingkat  sasaran  pengendalian  (Control  Objective)  pada aktivitas pengelolaan unit TI.  
c. Menentukan tingkat maturity model pada sistem pengelolaan sistem informasi. 
d. Memberikan rekomendasi tata kelola teknologi informasi untuk peningkatan kemampuan bagian TI.  

 
1.3  Permasalahan 
Penilaian kinerja bagian TI dilakukan hanya melalui performance perorangan tidak dilakukan penilaian pada tata kelola 
teknologi informasi yang dilakukan oleh bagian TI tersebut. Sehingga yang dibuat evaluasi adalah langkah-langkah 
proaktif dari masing-masing personil di bagian tersebut. Hal ini tentu saja membuat hasil kerja yang dilakukan belum 
optimal karena tata kelola sistemnya belum mengacu kepada standarisasi yang berlaku. Penelitian ini merupakan studi 
kasus di PT. MPF. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Tata Kelola TI (IT Governance) 
Tata  kelola  TI  (IT  Governance) adalah struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses, yang bertujuan untuk  
memastikan kesesuaian penerapan TI dengan dukungannya terhadap pencapaian tujuan perusahaan, dengan 
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mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan TI, mengendalikan penggunaan sumber daya TI dan   
mengelola resiko-resiko terkait TI[3]. IT Governance menyediakan suatu struktur yang  berhubungan dengan proses TI, 
sumber daya TI dan informasi untuk strategi dan tujuan perusahaan. Cara mengintegrasikan IT Governance dan 
optimalisasi perusahaan yaitu melalui perencanaan dan pengorganisasian (PO), akuisisi dan implementasi (AI), 
penyampaian dan dukungan (DS), dan pengawasan (M) kinerja TI. 

 
2.2  Cobit Framework 
COBIT dapat diartikan sebagai tujuan pengendalian untuk informasi dan teknologi terkait dan merupakan standar  
terbuka untuk pengendalian terhadap teknologi informasi yang dikembangkan dan dipromosikan oleh Institut IT 
Governance[5]. COBIT pertama sekali diperkenalkan pada tahun 1996 adalah merupakan alat (tool) yang  disiapkan untuk 
mengatur teknologi informasi (IT Governance tool). COBIT telah dikembangkan sebagai sebuah aplikasi umum dan 
telah diterima menjadi standar yang baik bagi praktek pengendalian dan keamanan TI yang menyediakan sebuah 
kerangka kerja bagi pengelola, user, audit sistem informasi, dan pelaksana pengendalian serta keamanan. COBIT 
diterbitkan oleh Institut IT Governance. Pedoman COBIT memungkinkan perusahaan untuk mengimplementasikan 
pengaturan TI secara efektif dan pada dasarnya dapat diterapkan di seluruh organisasi. Khususnya, komponen pedoman 
manajemen COBIT yang berisi sebuah respon kerangka kerja untuk kebutuhan manajemen bagi pengukuran dan 
pengendalian TI dengan menyediakan alat-alat untuk menilai dan mengukur  kemampuan TI perusahaan untuk 34 proses 
TI COBIT atau 15 proses skala medium dan 7 proses untuk skala minimum. 

 

 

 

Gambar 1. Gambar 2. 
 

2.3 Cobit Maturity Model 
Maturity model yang diajukan oleh the COBIT Management Guidelines merupakan suatu alat yang semakin popular 
untuk mengatasi masalah penyesuaian resiko dan pengawasan secara tepat waktu melalui penanganan efektivitas-biaya[6]. 
Maturity Model COBIT adalah alat pengawasan IT yang digunakan untuk mengukur seberapa baik proses manajemen 
dikembangkan terhadap proses pengawasan internal. Model kematangan mengharuskan organisasi untuk menilai dirinya 
sendiri melalui level Non Existent (0) hingga Optimised (5) 

 

  
Gambar 3. Gambar 4. 
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3. Metodologi Penelitian 
Metodologi penelitian yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 
1. Studi literatur dan studi lapangan 
Tahap ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, mencari referensi dari textbook yang berkaitan 
dengan penelitian. Kemudian dilakukan penelitian dengan mendatangi objek penelitian secara langsung dengan maksud 
untuk mendapatkan data serta informasi dari keadaan sebenarnya.  
2. Perumusan masalah  
Berdasarkan hasil dari studi lapangan, maka dilakukan perumusan masalah yang akan ditindak lanjuti dengan adanya 
penelitian.  
3. Pengumpulan data  
Pengumpulan data dilakukan dengan survei ke PT. MPF untuk mengumpulkan informasi yang menjadi sumber utama 
penelitian. Dalam survei tersebut, akan dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu 
dengan menyebarkan kuisioner yang berisikan sejumlah pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Kuisioner ini  
ditujukan agar dapat memperoleh informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini.  
4. Pengolahan data  
Hasil dari proses pengumpulan data selanjutnya akan diolah sesuai dengan perhitungan menurut maturity model yang 
dikemukakan oleh Paderiva.  
5. Analisa dan Pembahasan 
Teknik yang akan digunakan dalam menganalisa data menggunakan kerangka kerja COBIT dimana data yang telah  
dikumpulkan akan digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan dan memberikan hasil analisa yang sesuai dengan 
kebutuhan.  
 
4. Analisa dan Pembahasan 
PO1. Merencanakan Strategis TI  
Pada PT. MPF Manajemen TI mulai mengetahui akan kebutuhan rencana strategis TI, meski sudah didokumentasikan 
namun belum terstruktur dengan jelas dan hanya diketahui oleh beberapa staf yang memang berkepentingan dalam hal 
ini. Update dari rencana TI  merupakan respon dari permintaan pihak manajemen dan juga berdasarkan pada perubahan 
kondisi yang ada. Keputusan-keputusan strategis yang diambil hanya berdasarkan pada masalah-masalah yang dihadapi  
dalam project-project yang sedang dilaksanakan, bukan berdasarkan strategi perusahaan yang diterapkan secara 
konsisten. Resiko dan keuntungan yang diperoleh dari keputusan-keputusan strategis yang ada diketahui dengan 
menggunakan intuisi saja.  
 

Tabel 1. 
Maturity Level PO1 Nilai 

Pemenuhan 
[A] 

Jumlah 
Pertanyaan 

[B] 

Maturity Level 
Compliance Value  

[C=A/B] 

Normalized Maturity Level 
Compliance Value  

[D=C/Sum[C]] 

Kontribusi 
 

[level * D] 
0-Non Existent 0,66 2 0,33 0,13 0,00 
1-Initial/Adhoc 2,64 5 0,53 0,20 0,20 
2-Repeatable but Intuitive 2,99 4 0,75 0,28 0,56 
3-Define Process 1,98 6 0,33 0,13 0,39 
4-Manage & Measure 2,64 6 0,44 0,17 0,68 
5-Optimised 1,32 5 0,26 0,10 0,50 

Total   2,64 1,00 2,33 
 
PO9. Menilai Resiko TI  
PT. MPF belum mengatur suatu kebijakan manajemen resiko, karena sebagian besar kebijakan manajemen resiko seperti 
melakukan penilaian terhadap resiko baru ditentukan ketika penilaian resiko tersebut akan dilakukan. Manajemen resiko 
dilakukan sesuai dengan proses yang telah ditentukan, namun belum ada standar khusus untuk mengatur   kebijakan 
manajemen resiko tersebut. Sehingga manajemen resiko belum terlalu dipertimbangkan dalam job description   PT. MPF. 
Selain itu juga belum tersedia pelatihan untuk manajemen resiko yang berlaku bagi seluruh anggota staf. Manajemen 
resiko ditujukan untuk level atas perusahaan dan hanya diterapkan untuk proyek besar atau digunakan  untuk menanggapi 
suatu permasalahan. Proses kelonggaran/mitigasi yang diberikan terhadap resiko proyek baru mulai diimplementasikan di 
tempat dimana resiko-resiko tersebut mungkin terjadi, tetapi itu pun masih tidak konsisten karena tidak adanya standar 
khusus untuk proses tersebut.  
 

Tabel 2. 
Maturity Level PO9 Nilai 

Pemenuhan 
[A] 

Jumlah 
Pertanyaan 

[B] 

Maturity Level 
Compliance Value  

[C=A/B] 

Normalized Maturity Level 
Compliance Value  

[D=C/Sum[C]] 

Kontribusi 
 

[level * D] 
0-Non Existent 0,33 3 0,11 0,06 0,00 
1-Initial/Adhoc 3,97 7 0,57 0,29 0,29 
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Maturity Level PO9 Nilai 
Pemenuhan 

[A] 

Jumlah 
Pertanyaan 

[B] 

Maturity Level 
Compliance Value  

[C=A/B] 

Normalized Maturity Level 
Compliance Value  

[D=C/Sum[C]] 

Kontribusi 
 

[level * D] 
2-Repeatable but Intuitive 0,99 3 0,33 0,17 0,34 
3-Define Process 2,66 6 0,44 0,22 0,66 
4-Manage & Measure 3,96 10 0,40 0,20 0,80 
5-Optimised 0,99 7 0,14 0,07 0,35 

Total   1,99 1,00 2,44 
 
PO10. Manajemen Proyek  
Manajemen PT. MPF telah menyadari perlunya menentukan IT project management dan telah dikomunikasikan pada 
senior management. Namun manajemen belum menentukan proses pengembangan dan penggunaan teknik serta metode 
yang akan digunakan dalam menjalankan suatu proyek tersebut. Proyek TI hanya ditentukan oleh technical objectives 
dan proses penentuan proyek TI yang masih bersifat tidak resmi. Stakeholder hanya terlibat sedikit dalam IT  project 
management, namun tetap dipertimbangkan. Dan aplikasi dari penerapan management proyek tergantung pada kebijakan 
dari individual project manager.  
 

Tabel 3. 
Maturity Level P10 Nilai 

Pemenuhan 
[A] 

Jumlah 
Pertanyaan 

[B] 

Maturity Level 
Compliance Value  

[C=A/B] 

Normalized Maturity Level 
Compliance Value  

[D=C/Sum[C]] 

Kontribusi 
 
[level * D] 

0-Non Existent 0,00 2 0,00 0,00 0,00 
1-Initial/Adhoc 3,64 8 0,46 0,26 0,26 
2-Repeatable but Intuitive 3,65 6 0,61 0,35 0,70 
3-Define Process 1,98 8 0,25 0,14 0,42 
4-Manage & Measure 1,98 9 0,22 0,13 0,52 
5-Optimised 0,99 5 0,20 0,11 0,55 

Total   1,74 1,00 2,45 
 
AI6. Manajemen Perubahan  
Perencanaan dan penilaian atas dampak dari perubahan dalam PT. MPF pada bagian teknologi informasi selalu 
dipersiapkan dengan matang sebelum melakukan perubahan. Meskipun prosesnya belum didokumentasikan secara resmi, 
hal tersebut menyebabkan proses manajemen perubahan yang ada tidak selalu sesuai dengan prakteknya. Namun  proses 
manajemen perubahan dalam implementasinya mengikuti pertimbangan atas kebutuhan yang dianggap merupakan hal 
penting  yang  harus  dilakukan. Implementasi perubahan dilakukan berdasarkan skala prioritas. Dan pengelolaan atas 
perubahan Teknologi informasi berada pada tanggung jawab Manajer TI dan persetujuan dari pihak manajemen 
dibutuhkan atas setiap perubahan yang ingin dilakukan. Sehingga kesalahan dan perubahan tanpa persetujuan pihak  yang 
berwenang jarang terjadi. Prosedur dan kendali secara manual telah tersedia untuk implementasi perubahan, tetapi dalam 
pelaksanaannya kadangkala masih mengalami hambatan, terutama dari pihak pengguna yang masih kurang mengerti 
masalah TI walaupun dokumentasi atas susunan dan petunjuk manual yang harus dilakukan telah tersedia. Manajemen 
perubahan TI yang sering terjadi pada PT. MPF biasanya dilakukan apabila ada pelanggan yang menghendaki perubahan 
tersebut dengan pertimbangan kelayakan dan ketersediaan dukungan dari PT. MPF. 
 

Tabel 4. 
Maturity Level AI6 Nilai 

Pemenuhan 
[A] 

Jumlah 
Pertanyaan 

[B] 

Maturity Level 
Compliance Value  

[C=A/B] 

Normalized Maturity Level 
Compliance Value  

[D=C/Sum[C]] 

Kontribusi 
 
[level * D] 

0-Non Existent 0,33 3 0,11 0,04 0,00 
1-Initial/Adhoc 2,98 5 0,60 0,24 0,24 
2-Repeatable but Intuitive 2,64 4 0,66 0,27 0,54 
3-Define Process 1,66 4 0,42 0,17 0,51 
4-Manage & Measure 3,30 8 0,41 0,17 0,68 
5-Optimised 1,65 6 0,28 0,11 0,55 

Total   2,48 1,00 2,52 
 
DS5. Memastikan Keamanan Sistem  
PT. MPF mengenali kebutuhan keamanan TI dan kesadaran namun masih tergantung pada individu tertentu. Hal tersebut 
terbukti dengan adanya beberapa prosedur akan keamanan TI, misalnya setiap karyawan diberi account user masing- 
masing, dan setiap sebulan sekali dilakukan perubahan password secara berkala. Keamanan ditujukan atas suatu dasar  
yang reaktif, karena tidak ada standarisasi yang mengatur mengenai keamanan TI. Hal tersebut mengakibatkan  
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keamanan TI menjadi tidak terukur. Namun perusahaan tetap mencoba mengembangkan kebijakan-kebijakan keamanan 
TI, meskipun tidak tersedia keterampilan dan tools yang memadai di PT. MPF dan belum ada pelatihan keamanan yang 
diselenggarakan untuk bisnis dan TI. Tanggung jawab untuk keamanan TI ditugaskan dan dipahami, tetapi tidak secara  
konsisten diterapkan, sehingga ketika ada pembobolan terhadap keamanan TI diketahui, maka manajer TI harus terlibat  
langsung namun belum ada staf khusus yang menangani masalah keamanan sistem tersebut. Dan respon terhadap 
pembobolan keamanan TI pun menjadi bersifat tak dapat diperkirakan karena tidak adanya langkah-langkah antisipasi 
yang direncanakan terlebih dahulu.  
 

Tabel 5. 
Maturity Level DS5 Nilai 

Pemenuhan 
[A] 

Jumlah 
Pertanyaan 

[B] 

Maturity Level 
Compliance Value  

[C=A/B] 

Normalized Maturity Level 
Compliance Value  

[D=C/Sum[C]] 

Kontribusi 
 

[level * D] 
0-Non Existent 0,66 4 0,17 0,07 0,00 
1-Initial/Adhoc 4,32 6 0,72 0,31 0,31 
2-Repeatable but Intuitive 3,96 8 0,50 0,22 0,44 
3-Define Process 2,65 7 0,38 0,17 0,51 
4-Manage & Measure 2,64 12 0,22 0,10 0,40 
5-Optimised 3,30 11 0,30 0,13 0,65 

Total   2,29 1,00 2,31 
 
DS11. Manajemen Data  
Di PT. MPF kesadaran akan kebutuhan data manajemen yang akurat mulai dirasakan oleh seluruh bagian operasional, 
namun belum ada prosedur tetap untuk kebutuhan tersebut. Tanggung jawab untuk mengatur data telah ditetapkan, yaitu 
untuk setiap bagian yang bersangkutan. Tetapi hanya orang-orang atau individu tertentu di bagian TI yang dapat melihat 
data perusahaan secara keseluruhan dengan keamanan yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur pengaturan 
data telah disusun di dalam bagian TI dan beberapa tools yang  ada, seperti untuk backup dan pemusnahan  data, namun 
belum ditetapkan secara formal. Di PT. MPF juga sudah terdapat kegiatan untuk melakukan pengawasan terhadap proses 
manajemen pengaturan data, sehingga manajemen dapat segera mengetahui jika adanya ketidakberesan dalam pengaturan 
data. Meski pada implementasinya belum dilakukan secara maksimal karena tidak adanya alat yang canggih yang 
digunakan untuk manajemen data secara otomatisasi.  
 

Tabel 6. 
Maturity Level DS11 Nilai 

Pemenuhan 
[A] 

Jumlah 
Pertanyaan 

[B] 

Maturity Level 
Compliance Value  

[C=A/B] 

Normalized Maturity Level 
Compliance Value  

[D=C/Sum[C]] 

Kontribusi 
 
[level * D] 

0-Non Existent 0,33 3 0,11 0,05 0,00 
1-Initial/Adhoc 3,98 5 0,80 0,35 0,35 
2-Repeatable but Intuitive 2,97 5 0,59 0,26 0,52 
3-Define Process 2,64 7 0,38 0,17 0,51 
4-Manage & Measure 1,32 6 0,22 0,10 0,40 
5-Optimised 1,32 7 0,19 0,08 0,40 

Total   2,28 1,00 2,18 
 
M1. Monitoring  Kinerja TI  
PT. MPF telah mengetahui mengakui suatu kebutuhan untuk mengumpulkan dan menilai informasi berkaitan dengan 
monitor proses-proses yang dilakukan, tapi manajemen belum mengenal standar pengumpulan dan penilaian proses 
tersebut. Tidak tersedia proses untuk pengukuran standar. Perhatian pada TI hanya diterapkan sebagai reaksi atas 
kegagalan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Namun accounting tetap melakukan proses monitoring 
berdasarkan pengukuran secara financial. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi loss/merugi pada proyek yang sedang 
dilakukan atau yang baru akan dilakukan. Selain itu program pendidikan dan training untuk monitoring juga belum 
diadakan. Namun proses penilaian terhadap individu yang melakukan monitoring sudah diterapkan. 
 

Tabel 7. 
Maturity Level M1 Nilai 

Pemenuhan 
[A] 

Jumlah 
Pertanyaan 

[B] 

Maturity Level 
Compliance Value  

[C=A/B] 

Normalized Maturity Level 
Compliance Value  

[D=C/Sum[C]] 

Kontribusi 
 

[level * D] 
0-Non Existent 1,32 4 0,33 0,21 0,00 
1-Initial/Adhoc 3,00 4 0,75 0,47 0,47 
2-Repeatable but Intuitive 0,66 4 0,17 0,11 0,22 
3-Define Process 0,99 7 0,14 0,09 0,27 
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Maturity Level M1 Nilai 
Pemenuhan 

[A] 

Jumlah 
Pertanyaan 

[B] 

Maturity Level 
Compliance Value  

[C=A/B] 

Normalized Maturity Level 
Compliance Value  

[D=C/Sum[C]] 

Kontribusi 
 

[level * D] 
4-Manage & Measure 0,33 6 0,06 0,04 0,16 
5-Optimised 0,66 5 0,13 0,08 0,40 

Total   1,58 1,00 1,52 
 
5. Kesimpulan 
Secara keseluruhan, pengelolaan TI pada PT. MPF berada pada tingkat maturity 2,25. Hal ini berarti PT. MPF tergolong 
pada posisi Repeatable But Intuitive dimana PT. MPF telah menyadari kebutuhan akan pentingnya tata kelola TI. Telah 
tersedia kegiatan tata kelola TI dalam tahap pengembangan, yang meliputi perencanaan TI, pelaksanaan, dan pengawasan 
namun tidak formal sehingga masih sering terjadi ketidakkonsistenan. Pihak manajemen telah mengetahui ukuran dasar 
untuk pengelolaan TI, tetapi proses tersebut belum diaplikasikan secara menyeluruh dalam  perusahaan. Tidak  tersedia 
pelatihan formal dan komunikasi tentang standar untuk tata kelola TI. Tanggung jawab proses tata kelola dalam berbagai 
proyek dan proses dalam TI dikendalikan oleh inisiatif individu yang semestinya oleh prosedur sistem.  
 

Tabel 8. 
IT Process Keterangan Maturity Level 

PO1 Menetapkan Rencana Strategis TI 2,33 
PO9 Menilai Resiko TI 2,44 
PO10 Manajemen Proyek 2,45 
AI6 Manajemen Perubahan 2,52 
DS5 Memastikan Keamanan Sistem 2,31 
DS11 Manajemen Data 2,18 
M1 Monitoring Proses TI 1,52 
 Rata-rata 2,25 
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