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BAB I                                                            

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi (TI), penggunaan TI 

sudah merupakan keharusan bagi suatu organisasi saat ini. adapun penggunaan TI 

ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari organisasi tersebut. 

Tetapi,  layanan TI yang digunakan oleh perusahaan/instansi membutuhkan 

pengelolaan/management yang baik agar layanan TI yang digunakan benar-benar 

dapat menunjang kualitas layanan dari organisasi tersebut. 

Dalam suatu organisasi biasanya memiliki divisi atau bagian yang bertugas 

dalam menangani infrastruktur TI. Ada kalanya ketersediaan infrastruktur IT belum 

dapat dimaksimalkan, bahkan kesesuaian infrastruktur dengan kepentingan bisnis 

belum selaras sehingga mengakibatkan adanya sistem TI yang tidak berjalan 

optimal. Untuk menghindari ketidaksesuaian antara proses bisnis dengan 

ketersediaan infrastruktur TI dibutuhkan suatu kerangka kerja yang dapat digu 

nakan untuk mengelola infrastruktur TI dengan baik.  

Salah satu pendekatan yang telah berkembang dengan baik dan dapat 

diadaptasi sebagai kerangka kerja IT Service Management (ITSM) adalah IT 

Infrastructure Library (ITIL).  Penerapan teknik dan proses dengan kerangka kerja 

ITIL memberikan manfaat-manfaat, yang diantaranya adalah peningkatan service 

availability, penghematan financial sebagai hasil dari pengurangan pengerjaan 

ulang (rework), lost time, perbaikan pengelolaan dan penggunaan sumber daya, 

serta perbaikan dalam hal pengambilan keputusan dan optimalisasi resiko  

(Cartlidge, dkk, 2007). 

Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada teknis pengoperasian 

layanan, yang mana bagian ini sangat vital karena proses ini menghubungkan antara 

penyedia dengan pengguna yang wajib menerima layanan sesuai dengan tingkatan 

yang telah disepakati dengan penyedia. Sebab sebaik apapun layanan yang telah di 

desain dan direncanakan, tidak akan berguna apabila pengoperasiannya tidak 
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terlaksana dengan baik. Untuk menghadapi permasalahan pengoperasian layanan 

ini, penelitian akan menggunakan domain Service Operation pada ITILV3 yang 

mencakup: proses manajemen peristiwa (event management process), proses 

manajemen insiden (incident management process), proses pemenuhan permintaan 

(request fulfillment process), proses manajemen akses (acces management process) 

dan proses manajemen masalah (problem management process). service operation 

juga mengelola beberapa fungsi yaitu: service desk, manajemen teknis, manajemen 

operasi, dan manajemen aplikasi. 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau adalah instansi 

yang bergerak dibidang pelayanan perizinan di Provinsi Riau. Dalam usaha 

peningkatan pelayanan, BP2T membuat sebuah sistem terkomputerisasi yang dapat 

melayani pengurusan perizinan secara online, sistem ini diberi nama Sistem 

Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL). Sistem ini juga memperbarui cara 

kerja pegawai yang awalnya manual menjadi terkomputerisasi. Dalam 

penerapannya simpel menghadapi masalah, diantaranya: manajemen penanganan 

masalah dalam SIMPEL sehingga selalu menghadapi kesulitan ketika terjadinya 

error yang berulang, permasalahan pemrograman dikarenakan adanya pergantian 

pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pengembang SIMPEL sehingga alur 

pemrograman hanya diketahui oleh satu orang programmer yang direkrut dari 

perusahaan pihak ketiga terdahulu, sehingga apabila terjadi masalah ketika 

programmer ini tidak hadir, maka akan terjadi penundaan pekerjaan. Pelaporan 

terjadinya masalah juga masih dilakukan secara manual, yaitu pegawai mendatangi 

ruangan programmer, tanpa melapor ke service desk sehingga permasalahan yang 

pernah terjadi di BP2T tidak tercatat untuk evaluasi. 

Dalam kondisi ini, BP2T perlu melakukan proses analisis dan perancangan 

operasi layanan. Analisis dilakukan pada tiap-tiap proses operasi layanan di BP2T  

sesuai framework ITIL V3 domain service operation, kemudian akan dilakukan 

perancangan operasi layanan baru yang lebih sesuai sehingga diharapkan operasi 

layanan di BP2T Prov. Riau dapat berjalan optimal. 

Dalam proses penelitian ini, penulis akan menggunakan COBIT 4.1 sebagai 

alat bantu dalam pengukuran tingkat kematangan (maturity level) kondisi service 
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operation di BP2T Prov. Riau saat ini. COBIT memberikan panduan mengenai 

tujuan yang harus dicapai oleh sebuah organisasi dalam memberikan layanan 

TI, sedangkan ITIL merupakan best practice dalam pengelolaan layanan TI 

untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga COBIT dan ITIL merupakan dua 

pendekatan dalam proses tata kelola layanan teknologi informasi yang saling 

melengkapi (Mardiani., 2014). 

Setelah didapatkan hasil akhir berupa rekomendasi rancangan teknis 

manajemen layanan teknologi informasi domain Service Operation selanjutnya 

akan dilakukan implementasi menggunakan aplikasi iTop, iTop merupakan 

aplikasi open source yang dirancang berbasis pada ITIL V3. Sehingga dengan 

dilakukannya implementasi dengan iTop diharapkan dapat menggambarkan 

lebih jelas hasil dari penelitian ini. 

Penelitian Manajemen Layanan Teknologi Informasi menggunakan ITIL 

V3 domain Service Operation telah banyak dilakukan, pada tahun 2010 Diana 

Trivena Yulianti dan Dian Anggraini melakukan analisis Service Operation pada 

PT. X, dari penelitian ini didapatkan hasil berupa pedoman untuk menghasilkan 

Service Operation yang lebih optimal pada PT.X. kemudian Pada tahun 2014 Rexy 

Septian Arafat, Murahartawaty, Eko Kusbang Umar melakukan penelitian dengan 

judul Perancangan Service Operation Pada Layanan Angkutan Penumpang PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Menggunakan Framework ITIL Versi 3, penelitian 

ini menghasilkan rekomendasi rancangan incident management dan problem 

management untuk PT. Kereta Api Indonesia. Dan pada tahun 2014 Kresna Anggi 

Sakti melakukan penelitian dengan judul Tingkat kemantangan sistem Service Desk 

Kepegawaian Berdasarkan Framework ITIL Versi 3 Kantor Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Jawa Tengah, hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi 

perbaikan dan pengembangan sistem Service Desk. 

Dari uraian diatas maka penulis mengangkat sebuah judul penelitian 

“Analisis dan Perancangan Manajemen Layanan Teknologi Informasi 

Menggunakan IT Infrastructure Library Versi 3 (ITILV3) Domain Service 

Operation”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu: 

1. Bagaimana keadaan operasi layanan teknologi informasi BP2T Provinsi 

Riau saat ini jika diukur dengan menggunakan COBIT 4.1. 

2. Bagaimana menghasilkan rekomendasi yang sesuai untuk layanan teknologi 

informasi di BP2T Provinsi Riau mengacu pada ITILV3 domain service 

operation. 

3. Bagaimana mengimplementasikan hasil rekomendasi kedalam aplikasi 

iTop. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari persepsinya maka Penulis 

memberi batasan dari penelitian yaitu: 

1. Penelitian menggunakan data dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

(BP2T) Provinsi Riau. 

2. Assesment pada penelitian ini menggunakan Control Objective Cobit 4.1 

yang telah di petakan dengan ITIL Service Operation. 

3. Proses analisis manajemen layanan TI berdasarkan ITIL v.3 dilakukan pada 

tahap Service Operation sebagai panduan dalam proses perancangan 

manajemen layanan TI. 

4. Hasil akhir dari penelitian ini berupa rekomendasi manajemen layanan 

teknologi informasi area service operation. 

5. Penelitian ini tidak membahas pembentukan organisasi ITSM. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kondisi Service operation saat ini di BP2T Prov. Riau 

menggunakan COBIT 4.1. 

2. Melakukan analisis menggunakan ITIL V3 area service operation. 

3. Memberikan rekomendasi rancangan manajemen service operation 

berdasarkan hasil analisis menggunakan framework ITIL V3. 



 

I-5 

 

4. Mengimplementasikan hasil rekomendasi kedalam aplikasi iTop. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari pokok-pokok permasalahan yang dibahas 

pada masing-masing bab yang diuraikan sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan dasar-dasar dari penulisan laporan tugas akhir ini, yang 

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, serta 

sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II. LANDASAN TEORI  

Pada bab ini akan dibahas mengenai segala sesuatu hal yang berkaitan 

dengan proses penulisan tugas akhir ini dan dijadikan sebagai sebuah 

landasan dalam penulisan dan penelitian. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses 

penelitian, yaitu tahapan pengumpulan data dan fase analisa serta 

perancangan manajemen service operation TI di BP2T Prov. Riau. 

BAB IV. ANALISA  

Bab ini menjelaskan uraian-uraian dari analisa yang terdapat di lapangan 

dan kemudian memperoleh suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang 

ada dalam penelitian, kemudian melakukan perancangan dari kesimpulan 

penjabaran permasalahan yang muncul sehingga dapat menghasilkan 

rancangan rekomendasi manajemen layanan TI sesuai dengan framework 

ITILV3. 

BAB V. IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari rancangan dan rekomendasi 

yang dihasilkan menggunakan aplikasi iTop. 

BAB V. PENUTUP 

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang 

dilakukan.  


