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LANDASAN TEORI 

 

 Manajemen Layanan Teknologi Informasi 

Manajemen layanan teknologi informasi (Information Technology Service 

Management (ITSM)), adalah metode pengelolaan TI yang digunakan dalam proses 

bisnis disuatu perusahaan. Pada saat ini, banyak perusahaan yang menggunakan 

ITSM untuk menunjang usaha mereka agar lebih baik lagi. Untuk itu dibutuhkan 

pengetahuan yang baik tentang memanajemen layanan teknologi informasi itu 

sendiri agar pengelolaan TI dapat dilakukan dengan baik. 

Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara bisnis layanan teknologi di beberapa 

proses dari ITSM yaitu: 

1. Informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan customer 

2. Melayani dengan TI yang berkualitas dan dengan harga yang sesuai dengan 

keefektifan TI yang diberikan 

3. Membina kerjasama yang baik antara pihak suplier dan customer dengan 

tidak saling mengecewakan dan dapat memberikan layanan yang terbaik 

4. Membina dan melayani dengan tingkat kemampuan pelayanan terbaik. yang 

nantinya akan mempengaruhi kepuasan yang didapatkan customer. 

Manajemen layanan teknologi informasi ini dibutuhkan oleh hampir semua 

pihak baik itu user individual, user manajemen, unit non TI ataupun manajemen 

paling atas. Dalam hal ini, user individual adalah pegawai yang harus dilayani oleh 

unit TI. Oleh karena itu perusahaan harus bisa menentukan siapa saja yang berhak 

mendapatkan pelayanan dari unit TI tersebut.  
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Di sini juga ada hal yang mempengaruhi tantangan dalam manajemen 

layanan teknologi informasi, yaitu: 

1. Menjaga jalannya layanan TI setiap saat 

2. Mengoptimalkan biaya TI 

3. Mengelola resiko dan kompleksitas TI 

4. Mencapai kepatuhan hukum dan peraturan 

5. Mengelola perubahan volume yang lebih tinggi 

6. Menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan bisnis 

 

 Information Technologi Infrastructure Library (ITIL) 

ITIL atau Information Technology Infrastructure Library adalah suatu 

rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta 

operasi teknologi informasi (TI). ITIL diterbitkan dalam suatu rangkaian buku yang 

masing-masing membahas suatu topik pengelolaan TI. Nama ITIL dan IT 

Infrastructure Library merupakan merek dagang terdaftar dari Office of 

Government Commerce (OGC) Britania Raya. ITIL memberikan deskripsi detail 

tentang beberapa praktek TI penting dengan daftar cek, tugas, serta prosedur yang 

menyeluruh yang dapat disesuaikan dengan segala jenis organisasi TI.  Walaupun 

dikembangkan sejak dasawarsa 1980-an, penggunaan ITIL baru meluas pada 

pertengahan 1990-an dengan spesifikasi versi keduanya (ITIL v2) yang paling 

dikenal dengan dua set bukunya yang berhubungan dengan ITSM (IT Service 

Management), yaitu Service Delivery (Antar Layanan) dan Service Support 

(Dukungan Layanan).  Pada 30 Juni 2007, OGC menerbitkan versi ketiga ITIL 

(ITIL v3) yang intinya terdiri dari lima bagian dan lebih menekankan pada 

pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. Kelima 

bagian tersebut dijelaskan pada gambar 2.1 
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Gambar 2.1 ITIL Core 

 (sumber:an introductionary overview of ITIL V3, 2013) 

1. Service Strategy 

2. Service Design 

3. Service Transition 

4. Service Operation 

5. Continual Service Improvement  

2.2.1 ITIL V3 Service Strategy 

Strategi layanan dari setiap penyedia layanan harus didasarkan atas dasar 

pengakuan bahwa pelanggan tidak membeli produk, mereka membeli kepuasan dari 

kebutuhan khusus. Oleh karena itu, untuk menjadi sukses, layanan yang disediakan 

harus dapat dirasakan oleh pelanggan untuk memberikan nilai yang cukup dalam 

bentuk manfaat yang ingin dicapai pelanggan (Musda,2011).  

Mencapai pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan pelanggan, 

dalam hal apa kebutuhannya, kapan dan mengapa itu terjadi, juga membutuhkan 

pemahaman yang jelas tentang persis yang pelanggan yang sudah ada atau potensi 

pengguna dari penyedia layanan. Hal ini, pada gilirannya, memerlukan penyedia 

layanan untuk memahami konteks yang lebih luas dari saat ini dan potensi pasar 

tempat beroperasi penyedia layanan, atau mungkin ingin beroperasi di dalamnya.  

https://wawanzone.files.wordpress.com/2011/03/lifecycle.jpg
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Strategi layanan tidak dapat diciptakan atau ada dalam isolasi strategi 

menyeluruh dan budaya organisasi yang dimiliki oleh penyedia layanan. Penyedia 

layanan mungkin ada dalam suatu organisasi semata‐mata untuk memberikan 

layanan pada satu unit bisnis yang spesifik, untuk layanan unit bisnis, atau mungkin 

beroperasi sebagai penyedia layanan eksternal yang melayani beberapa bisnis 

eksternal. Strategi yang diadopsi harus memberikan nilai yang cukup kepada 

pelanggan dan semua stakeholder penyedia layanan ‐ harus memenuhi tujuan 

strategis penyedia layanan (Musda, 2011). 

Adapun proses-proses yang dicakup dalam service strategy adalah: 

a. Manajemen Portofolio Layanan (Service Portofolio Management) 

b. Manajemen Keuangan (Financial Management) 

c. Manajemen Permintaan (Demand Management) 

2.2.2 ITIL V3 Service Design 

Service Design/desain layanan merupakan tahap pembentukan siklus hidup 

layanan secara keseluruhan dan merupakan elemen penting dalam perubahan 

bisnis. Adapun peran desain layanan dalam proses perubahan bisnis yaitu untuk 

mendapatkan desain layanan TI yang tepat dan inovatif, termasuk arsitektur, proses, 

kebijakan dan dokumentasi, untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan 

yang telah disepakati (Musda, 2011). 

Tujuan dari desain layanan adalah: 

a. Desain layanan untuk memberikan manfaat bisnis yang telah disepakati 

b. Desain proses untuk menunjang siklus hidup layanan 

c. Mengidentifikasi dan mengelola resiko 

d. Desain keamanan dan kerentanan infrastruktur TI, lingkungan layanan, 

arsitektur, kerangka kerja dan dokumen untuk menunjang kualitas dari desain 

solusi TI 

e. Membangun keahlian dan kemampuan dalam TI 
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2.2.3 ITIL V3 Service Transition 

Transisi Layanan (Service Transition) menyediakan panduan kepada 

organisasi TI untuk dapat mengembangkan serta kemampuan untuk mengubah hasil 

desain layanan TI, baik yang masih baru ataupun layanan TI yang diubah 

spesifikasinya kedalam lingkungan operasional. Tahapan lifecycle ini memberikan 

gambaran bagaimana sebuah kebutuhan yang didefinisikan dalam strategi layanan 

kemudian dibentuk dalam desain layanan untuk selanjutnya secara efektif 

direalisasikan dalam Operasi Layanan (Musda, 2011). 

Adapun proses-proses yang dicakup dalam transisi layanan adalah sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan dan Dukungan Transisi (Transition Planning and Support) 

b. Management konfigurasi dan aset layanan (Service Asset and Configuration 

Management) 

c. Manajemen Perubahan (Change Management) 

d. Manajemen Rilis dan Penempatan (Release and Deployment Management) 

e. Validasi dan Uji Coba Layanan (Service Validation) 

f. Evaluasi (Evaluation) 

g. Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) 

2.2.4 ITIL V3 Service Operation 

Operasi Layanan merupakan tahapan yang mencakup semua kegiatan 

operasional harian pengelolaan layanan-layanan TI. Di dalamnya terdapat berbagai 

panduan pada bagaimana mengelola layanan TI secara efisien dan efektif serta 

menjamin tingkat kinerja yang telah diperjanjikan dengan pelanggan sebelumnya. 

Panduan-panduan ini mencakup bagaimana menjaga kestabilan operasional 

layanan TI serta pengelolaan perubahan desain, skala, ruang lingkup serta target 

kinerja layanan TI (Musda, 2011). 
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Proses-proses yang dicakup dalam Operasi Layanan yaitu:   

a. Manajemen Peristiwa (Event Management) 

Peristiwa (event) diartikan sebagai suatu perubahan kondisi yang memiliki 

makna bagi pengelolaan Configuration Item (CI) atau layanan TI. Peristiwa 

biasanya diketahui dari pemberitahuan/notifikasi yang dibuat oleh layanan TI, CI 

atau alat pengawasan (monitoring tools). 

Service operation yang baik tergantung pada pengetahuan terhadap status 

infrastruktur dan mendeteksi kelainan layanan dari keadaan normal yang 

diharapkan (Best Management Practice, 2011). 

Menurut ebook Best Management Practice Product ITIL Service Operation  tujuan 

dari manajemen peristiwa adalah: 

1. Mendeteksi segala perubahan keadaan yang berpengaruh terhadap layanan 

TI 

2. Menentukan tindakan yang sesuai untuk peristiwa dan memastikan tindakan 

ini dikomunikasikan ke fungsi yang tepat. 

3. Menyediakan pemicu atau catatan, untuk menjalankan proses-proses 

operasi layanan dan kegiatan manajemen operasi 

4. Menyediakan cara untuk membandingkan kinerja operasi dan tindakan 

semestinya terhadap standar dan SLA 

5. Menyediakan dasar jaminan layanan dan laporan, dan pengembangan 

layanan 

Manajemen Peristiwa tergantung pada pemantauan(monitoring), tetapi 

sedikit berbeda. Manajemen Peristiwa mendeteksi dan menghasilkan 

pemberitahuan, sementara pemantauan memeriksa status suatu komponen bahkan 

ketika tidak ada peristiwa yang terjadi. Peristiwa dapat dideteksi oleh pesan yang 

dikirim oleh CI, atau oleh alat manajemen pengumpul CI. Setelah peristiwa 

terdeteksi hal tersebut dapat menyebabkan suatu Insiden, Masalah atau perubahan, 

atau mungkin hanya dicatat apabila informasi tersebut dibutuhkan. 
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b. Manajemen Insiden (Incident Management)  

Insiden adalah gangguan yang tidak direncanakan pada layanan TI, atau 

penurunan kualitas layanan TI. Kegagalan configuration item yang belum 

memberikan dampak terhadap layanan juga merupakan insiden.  

Menurut ebook Best Management Practice Product ITIL Service Operation tujuan 

dari Manajemen Insiden adalah: 

1. Memastikan prosedure dan metode yang digunakan terstandarisasi untuk 

efisiensi dan untuk mendapatkan respon, analisa, dokumentasi, manajemen 

yang berlangsung dan laporan insiden dengan cepat. 

2. Meningkatkan pandangan dan komunikasi tentang insiden terhadap bisnis 

dan staff pendukung TI. 

3. Menambah wawasan bisnis tentang TI melalui pendekatan profesional 

dalam perbaikan cepat dan berkomunikasi tentang insiden ketika terjadi. 

4. Menyelaraskan aktifitas manajemen insiden dan prioritas bisnis 

5. Menjaga kepuasan pelanggan dengan kualitas layanan IT. 

Insiden sering terdeteksi oleh manajemen peristiwa, atau oleh pengguna 

yang menghubungi Service Desk. Insiden dikategorikan untuk mengidentifikasi 

siapa yang harus bekerja pada mereka dan untuk analisis kecenderungan, dan 

mereka diprioritaskan sesuai urgensi dan dampak bisnis.  

Jika insiden tidak dapat diselesaikan dengan cepat, insiden tersebut dapat 

dieskalasikan. Eskalasi fungsional melewatkan insiden tersebut ke tim dukungan 

teknis dengan keterampilan tepat; eskalasi hirarkis melibatkan tingkat yang tepat 

dari manajemen.  

Setelah insiden telah diteliti dan didiagnosa, dan resolusi telah diuji, Service 

Desk harus memastikan bahwa pengguna merasa puas sebelum insiden ditutup. 

Sebuah alat Manajemen Insiden sangat penting untuk merekam dan mengelola 

informasi insiden. 

c. Pemenuhan Permintaan (Request Fulfilment)  

Sebuah permintaan layanan adalah permintaan dari pengguna untuk 

informasi atau saran, atau untuk perubahan standar, atau untuk akses ke layanan TI.  
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Tujuan dari Pemenuhan Permintaan adalah:  

1. Menjaga kepuasan user dan pelanggan melalui penanganan yang 

profesional dan efisien di seluruh permintaan layanan. 

2. Menyediakan saluran untuk user meminta dan menerima standar layanan 

yang telah ditetapkan. 

3. Menyediakan informasi  kepada user dan pelanggan tentang ketersediaan 

layanan dan prosedur untuk mendapatkannya. 

4. Menjadi sumber dan memberikan komponen-komponen layanan standar 

yang diminta. 

5. Membantu dengan informasi umum, keluhan dan komentar. 

Semua permintaan harus tercatat dan terlacak. Proses ini harus mencakup 

sesuai persetujuan sebelum memenuhi permintaan tersebut. 

d. Manajemen Masalah (Problem Management) 

Masalah adalah sesuatu yang menjadi penyebab dari satu atau lebih insiden. 

Penyebabnya biasanya tidak dikenal pada saat catatan masalah dibuat, dan proses 

manajemen Masalah bertanggung jawab untuk investigasi lebih lanjut.  

Menurut ebook Best Management Practice Product ITIL Service Operation 

tujuan Manajemen Masalah adalah: 

1. Mencegah masalah-masalah dan insiden-insiden yang dihasilkan terjadi. 

2. Menghilangkan insiden yang berulang. 

3. Meminimalisir dampak dari insiden yang tidak dapat dicegah.  

Manajemen Masalah meliputi diagnosis penyebab insiden, menentukan 

resolusi, dan memastikan bahwa resolusi tersebut diterapkan. Manajemen Masalah 

juga memelihara informasi mengenai masalah dan workarounds yang sesuai serta 

resolusi. 

Masalah dikategorikan dalam cara yang mirip dengan insiden, tetapi 

tujuannya adalah untuk memahami penyebab. dokumen workarounds dan 

permintaan perubahan digunakan untuk menyelesaikan masalah secara permanen. 

Workarounds didokumentasikan dalam Database known error, yang meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas Manajemen Insiden. 
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e. Manajemen Akses (Access Management)  

Manajemen Akses membantu untuk mengelola kerahasiaan, ketersediaan 

dan integritas data dan properti intelektual.  

Menurut (TSO, 2011) tujuan Manajemen Akses yaitu: 

1. Mengelola akses ke layanan berdasarkan aturan dan tindakan yang 

ditetapkan di manajemen keamanan informasi. 

2. Memberikan respon yang efisien terhadap permintaan pemberian akses ke 

layanan, merubah hak akses atau membatasi akses, memastikan bahwa hak 

akses yang disediakan atau diganti diberikan dengan tepat. 

3. Mengawasi akses ke layanan dan memastikan hak akses tersedia tidak 

disalah gunakan. 

Manajemen Akses berkaitan dengan identitas (informasi unik yang 

membedakan individu) dan hak (pengaturan yang menyediakan akses ke data dan 

layanan). Proses ini meliputi verifikasi identitas dan hak, pemberian akses ke 

layanan, pencatatan dan pelacakan akses, dan menghapus atau memodifikasi hak 

ketika status atau perubahan peran. 

f. Fungsi Service Operation 

Berikut beberapa fungsi yang terdapat pada service operation ITIL V3: 

1. Service Desk 

Menyediakan satu titik kontak untuk semua pengguna TI di suatu 

perusahaan. Service desk biasanya mencatat dan mengelola semua insiden, 

permintaan layanan dan permintaan akses serta menyediakan antarmuka untuk 

semua proses dan kegiatan operasi lainnya. 

Tujuan service desk adalah: 

a. Mencatat seluruh incident/service request secara detail. 

b. Memberikan investigasi dan diagnosis awal. 

c. Menyelesaikan incident/service request yang mampu ditangani. 

d. Mengeskalasi incident/sevice request yang tidak dapat selesai tepat waktu. 

e. Memberi informasi seputar incident kepada user yang melapor, contoh: 

informasi progress, memberikan notifikasi apabila di pending. 

f. Menutup semua incident dan service request yang telah selesai. 



 

II-10 

 

g. Melakukan survey kepuasan user. 

2. Manajemen Teknis (Technical Management) 

Manajemen teknis mencakup semua orang yang memberikan keahlian 

teknis dan pengelolaan untuk infrastruktur TI seperti: 

a. Pembagian peran dan tanggung jawab 

b. Pendefinisian fungsi dan keahlian staf. 

c. Pengelolaan prosedur kerja. 

d. Pendokumentasian hasil kerja.  

Manajemen teknis membantu untuk merencanakan, menerapkan dan 

memelihara stabilitas teknis infrastruktur serta memastikan bahwa sumber daya 

yang dibutuhkan dan keahlian tersedia untuk merancang, membangun, transisi, 

mengoperasikan dan meningkatkan layanan TI.  

Tujuan manajemen teknis adalah: 

a. Technical topology yang didesain dengan baik dan tangguh serta 

effektif dalam segi biaya. 

b. Penggunaan keterampilan teknis yang memadai untuk menjaga 

infrastruktur teknis dalam kondisi optimal. 

c. Penanganan yang cepat dengan kemampuan teknis untuk mendiagnosa 

dan mengatasi kesalahan teknis yang terjadi. 

3. Manajemen Aplikasi (Application Management) 

Manajemen aplikasi mencakup semua orang yang menyediakan keahlian 

teknis dan manajemen aplikasi. Sehingga peran mereka mirip dengan manajemen 

teknis, tetapi dengan fokus pada perangkat lunak aplikasi daripada infrastruktur. 

Manajemen aplikasi biasanya terorganisasi dalam bidang usaha yang masing-

masing mendukung tim. 

Tujuan manajemen aplikasi adalah:  

a. Technical topology yang didesain dengan baik dan tangguh serta effektif 

dalam segi biaya. 

b. Penggunaan keterampilan teknis yang memadai untuk menjaga 

infrastruktur teknis dalam kondisi optimal. 
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c. Penanganan yang cepat dengan kemampuan teknis untuk mendiagnosa 

dan mengatasi kesalahan teknis yang terjadi. 

4. Manajemen Operasi (Operation Management) 

Manajemen operasi bertanggung jawab untuk pengelolaan dan 

pemeliharaan infrastruktur TI yang digunakan untuk memberikan tingkat layanan 

TI yang disepakati untuk bisnis.  

Tujuan manajemen operasi adalah: 

a. Pengelolaan status quo untuk mencapai kestabilan proses dan aktivitas 

harian organisasi. 

b. Pemeriksaan dan perbaikan secara teratur untuk mencapai layanan yang 

lebih baik dengan biaya rendah dan stabilitas yang terjaga. 

c. Penggunaan aplikasi yang dapat dengan cepat mendiagnosa dan 

mengatasi kesalahan operasi TI yang terjadi. 

 COBIT  

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) 

merupakan standar terbuka untuk pengendalian terhadap teknologi informasi yang 

dikembangkan oleh Information Systems Audit and Control Association  (ISACA), 

dan IT Governance Institute (ITGI) pada tahun 1992. 

COBIT berada pada level yang dikendalikan oleh kebutuhan bisnis, 

mencakup seluruh aktifitas teknologi informasi, dan mengutamakan pada apa yang 

seharusnya dicapai dalam proses tata kelola teknologi informasi, manajemen dan 

kontrol yang efektif. COBIT Framework bergerak sebagai integrator dari proses 

tata kelola teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang 

diharapkan oleh para manager, para pelaku proses bisnis, manajemen teknologi 

informasi dan bisnis, serta para auditor teknologi informasi.  

COBIT dirancang untuk digunakan oleh tiga pengguna, yaitu:  

1. Manajemen, dapat terbantu dalam proses penyeimbangan resiko dan 

pengendalian investasi dalam lingkungan IT yang tidak dapat diprediksi.  
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2. User, dapat menggunakan COBIT untuk memperoleh keyakinan atas 

layanan keamanan dan pengendalian IT yang disediakan oleh pihak internal 

atau eksternal.  

3. Auditor, dapat memperoleh dukungan dalam opini yang dihasilkan dan/atau 

untuk memberikan saran kepada manajemen atas pengendalian internal 

yang ada.  

Secara keseluruhan konsep COBIT framework digambarkan sebagai sebuah 

kubus tiga dimensi yang terdiri dari:   

1. Kebutuhan bisnis 

2. Sumber daya teknologi informasi dan   

3. Proses teknologi informasi.  

  

Gambar 2.2 Konsep COBIT  

(sumber: Mardiani, 2014) 

1. Kebutuhan bisnis  

Kebutuhan bisnis berdasarkan penggunaan teknologi informasi harus sesuai 

dengan syarat-syarat berikut:  

a. Efektivitas: dalam memperoleh informasi yang relevan dan berhubungan 

dengan proses bisnis, seperti penyampaian informasi yang dibutuhkan, 

konsisten, dapat dipercaya, dan tepat waktu.  

b. Efisiensi: Fokus terhadap ketentuan informasi melalui penggunaan sumber 

daya yang optimal  

c. Kerahasiaan: Fokus terhadap proteksi informasi yang penting  

d. Integritas: Berhubungan dengan keakuratan dan kelengkapan informasi 

sebagai kebenaran yang sesuai dengan tujuan dan nilai bisnis  
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e. Ketersediaan: Berhubungan dengan informasi yang tersedia ketika 

dibutuhkan dalam proses bisnis pada saat ini dan masa yang akan datang  

f. Kepatuhan: Sesuai menurut hukum, peraturan dan rencana perjanjian untuk 

proses bisnis  

g. Keakuratan informasi: Berhubungan dengan ketentuan kesesuaian 

informasi untuk manajemen dalam mengoperasikan dan mengatur 

keuangan dan kelengkapan laporan pertanggungjawaban.  

2. Sumber daya teknologi informasi  

Sumber daya teknologi informasi yang diidentifikasikan dalam COBIT 

framework mencakup semua aset TI suatu perusahaan, yaitu:  

a. Sistem aplikasi, merupakan suatu program aplikasi sistem dan prosedur 

manual yang digunakan untuk menghasilkan informasi.  

b. Informasi, merupakan data, input, proses, dan output dari sistem informasi 

yang digunakan untuk kebutuhan bisnis.  

c. Infrastruktur, meliputi teknologi, dan fasilitas seperti hardware, software, 

sistem operasi, database management system, sistem multimedia, dan 

networking.  

d. Manusia, meliputi staff ahli yang menyadari produktivitas untuk 

merencanakan, mengorganisasikan, menerima, dan menyampaikan 

informasi, mendukung dan memantau layanan sistem informasi. 

3. Proses teknologi informasi  

Terdapat tiga level pengelolaan TI yang berhubungan dengan manajemen 

sumberdaya TI. Mulai dari bawah, yaitu kegiatan (activities) yang dilakukan untuk 

mencapai hasil yang dapat diukur. Kemudian satu level di atasnya yaitu proses, 

merupakan kumpulan dari kegiatan (activities) untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Pada tingkat yang lebih tinggi, merupakan pengelompokan dari proses-

proses yang disebut sebagai domain.  

 

2.3.1 COBIT 4.1 Framework Model  

COBIT framework mengikat kebutuhan bisnis untuk menghasilkan  
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informasi dan tata kelola untuk mencapai tujuan dari fungsi layanan IT. Model 

proses COBIT memungkinkan aktivitas IT dan sumber daya yang mendukung 

untuk dikelola dan dikontrol dengan tepat berdasarkan COBIT’s control objectives, 

serta diselaraskan menggunakan COBIT’s goal dan metrik yang dijelaskan pada 

gambar 2.3. 

  

Gambar 2.3 COBIT Management, Control, Alignment and Monitoring  

(sumber: Mardiani, 2014) 

 

2.3.2  COBIT 4.1 Control Objective  

COBIT 4.1 framework terdiri dari 34 high-level control objective, dimana 

setiap proses IT dikelompokkan dalam empat domain utama, yaitu: planning & 

organization, acquisition & implementation, delivery & support, dan monitoring & 

Evaluate dapat dilihat pada gambar 2.4.   
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Gambar 2.4 COBIT 4.1 Control Objectives  

(sumber: Mardiani, 2014) 

1.  Planning and organization  

Domain ini mencakup strategi, taktik dan perhatian atas identifikasi 

bagaimana penggunaan TI secara maksimal dapat berkontribusi dalam pencapaian 

tujuan bisnis. Selain itu, realisasi dari visi strategis perlu direncanakan, 

dikomunikasikan, dan dikelola untuk berbagai perspektif yang berbeda. Pada 

akhirnya, sebuah pengorganisasian yang baik dan infrastruktur teknologi informasi 

harus ditempatkan di tempat yang semestinya.  

Proses dalam domain ini yaitu:  

a. PO1. Menetapkan rencana strategis TI  
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b. PO2. Menetapkan arsitektur informasi  

c. PO3. Menetapkan kebijakan teknologi  

d. PO4. Menetapkan hubungan dan organisasi TI  

e. PO5. Mengelola investasi TI  

f. PO6. Mengkomunikasikan arah dan tujuan manajemen  

g. PO7. Mengelola sumberdaya manusia  

h. PO8. Mengelola kualitas  

i. PO9. Menilai dan mengelola risiko TI  

j. PO10. Mengelola proyek  

2. Acquisition and implementation  

Domain ini untuk merealisasikan strategi TI, solusi TI perlu diidentifikasi, 

diadakan, dikembangkan atau diperoleh, serta diimplementasikan, dan terintegrasi 

ke dalam proses bisnis. Selain itu, perubahan serta pemeliharaan sistem diatasi 

dalam domain ini untuk memastikan bahwa siklus hidup akan terus berlangsung 

untuk sistemsistem ini.  

Proses dalam domain ini yaitu:  

a. AI1. Mengidentifikasi solusi terotomatisasi  

b. AI2. Mendapatkan dan memelihara software aplikasi  

c. AI3. Mendapatkan dan memelihara infrastruktur teknologi  

d. AI4. Mengembangkan dan memelihara prosedur  

e. AI5. Memasang dan mengakui sistem  

f. AI6. Mengelola perubahan  

g. AI7. Instalasi dan Akreditasi solusi dan perubahan 

3. Delivery and support  

Domain ini berfokus utama pada aspek penyampaian/pengiriman layanan 

yang dibutuhkan sistem, mencakup area-area seperti pengoperasian aplikasi-

aplikasi dalam sistem IT termasuk isu/masalah keamanan dan pelatihan. Domain 

ini meliputi pemrosesan data oleh sistem aplikasi sesuai kontrol sistem aplikasi 

tersebut.  

Proses dalam domain ini yaitu:  

a. DS1. Menetapkan dan mengelola tingkat pelayanan  
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b. DS2. Mengelola pelayanan kepada pihak lain  

c. DS3. Mengelola kinerja dan kapasitas  

d. DS4. Memastikan pelayanan yang kontinyu  

e. DS5. Memastikan keamanan sistem  

f. DS6. Melakukan identifikasi terhadap atribut biaya  

g. DS7. Memberikan pelatihan kepada user  

h. DS8. Melayani konsumen IT  

i. DS9. Mengelola konfigurasi/susunan  

j. DS10. Mengelola masalah dan kecelakaan  

k. DS11. Mengelola data  

l. DS12. Mengelola fasilitas  

m. DS13. Mengelola operasi   

4. Monitoring & Evaluate 

Semua proses TI perlu dinilai secara teratur sepanjang waktu untuk menjaga 

kualitas dan pemenuhan kebutuhan syarat pengendalian. Domain ini menunjuk 

pada perlunya pengawasan manajemen atas proses pengendalian dalam organisasi 

serta penilaian independen yang dilakukan baik auditor internal maupun eksternal 

atau diperoleh dari sumber-sumber alternatif lainnya.  

Proses dalam domain ini yaitu:  

a. ME1. Memonitor proses.  

b. ME2. Menaksir kecukupan pengendalian internal.  

c. ME3. Mendapatkan kepastian yang independen.  

d. ME4. Menyediakan IT Governance/Audit Independen  

2.3.3 Maturity Models  

Model kematangan (maturity models) digunakan sebagai alat untuk 

melakukan benchmarking dan self-assessment oleh manajemen teknologi informasi 

secara lebih efisien. Model kematangan untuk pengelolaan dan kontrol pada proses 

teknologi informasi didasarkan pada metode evaluasi perusahaan atau organisasi, 

sehingga pihak perusahaan dapat mengevaluasi sendiri perusahaannya, mulai dari 

level 0 (non-existent) hingga level 5 (optimised). 
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Ilustrasi skala pada maturity models dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut.  

Gambar 2.5 Maturity Models 

(sumber: Hanif, 2016) 

 Level dari maturity models, yaitu:  

1. 0 – Tidak ada (Non-existent)  

 Kondisi dimana perusahaan sama sekali tidak peduli terhadap pentingnya 

pengelolaan teknologi informasi. 

2. 1 – Awal (Initial)  

Kondisi dimana perusahaan secara reaktif melakukan penerapan dan 

implementasi teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan 

mendadak, tanpa didahului dengan perencanaan sebelumnya. 

3. 2 – Berulang tapi intuitif (Repeatable but intuitive)  

Kondisi dimana perusahaan telah memiliki prosedur yang dilakukan 

berulang kali dengan melakukan manajemen aktivitas terkait dengan tata 

kelola teknologi informasi, namun keberadaannya belum terdefinisi secara 

baik dan formal sehingga masih terjadi ketidak konsistenan, belum ada 

pelatihan formal untuk sosialisasi prosedur tersebut, serta tanggung jawab 

pelaksanaan berada pada masing-masing individu. 

4. 3 – Proses Terdefinisi (Defined Process)  

Kondisi dimana perusahaan telah memiliki prosedur standar dan tertulis yang 

telah disosialisasikan ke pihak manajemen dan karyawan untuk dipatuhi dan 

dikerjakan dalam aktivitas seharihari. Namun, tidak ada pengawasan untuk 
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menjalankan prosedur tersebut, sehingga memungkinkan terjadinya 

penyimpangan.  

5. 4 – Terkelola dan terukur (Managed and Measurable)   

Kondisi dimana perusahaan telah memiliki sejumlah indikator sebagai 

sasaran terhadap kinerja proses teknologi informasi, terdapat fasilitas untuk 

memonitor dan mengukur prosedur yang sudah berjalan sehingga dapat 

mengambil tindakan jika terdapat proses yang tidak berjalan efektif, serta 

terdapat perangkat bantu dan otomatisasi untuk pengawasan proses. 

6. 5 – Optimal (Optimised)   

Kondisi dimana perusahaan dianggap telah mengimplementasikan tata 

kelola manajemen teknologi informasi, proses telah mencapai level terbaik 

karena dilakukan perbaikan yang terus menerus dan perbandingan dengan 

perusahaan lain, sehingga memudahkan perusahaan untuk beradaptasi 

terhadap perubahan.  

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penilaian yang digunakan oleh 

(Hanif, 2016) yang dikutip dari rumus yang dibuat oleh (Pederiva, 2003) sebagai 

acuan pengukuran dengan langkah-langkah berikut: 

1. Rentang jawaban dibagi kedalam 4 skala, yaitu: 1 – 2 – 3 – 4 dengan nilai 

kepatuhan (Compliance Value) Terhadap masing-masing skala yaitu: 0,00 – 

0,33 – 0,66 – 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Skala Rentang Jawaban dalam kuesioner 

Skala Jawaban Nilai Kepatutan 

1 Sangat Tidak Setuju 0,00 

2 Tidak Setuju 0,33 

3 Setuju 0,66 

4 Sangat Setuju 1 

(Sumber: Hanif, 2016) 

2. Nilai pemenuhan dari masing-masing tingkat atas jawaban dari pernyataan 

kemudian dijumlahkan, lalu dihitung perolehan tingkat kematangan nilai 

kepatuhan (Maturity Level Compliance Value) dengan cara membagi total 



 

II-20 

 

nilai pemenuhan dari tingkat (B) dengan jumlah pertanyaan yang diberikan 

(C), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus dibawah ini: 

A = Tingkat Kematangan 

B = Total Nilai Pemenuhan 

C = Jumlah Pertanyaan 

D = Tingkat Kematangan Nilai Kepatutan 

 

(2.1) 

 

3. Setiap angka pada tingkat kematangan nilai kepatuhan (D) kemudian dibagi 

dengan total keseluruhan perolehan tingkat kematangan nilai kepatuhan, 

sehingga akan diperoleh normalisasi tingkat kematangan nilai kepatuhan, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus dibawah ini: 

A = Tingkat Kematangan 

B = Total Nilai Pemenuhan 

C = Jumlah Pertanyaan 

D = Tingkat Kematangan Nilai Kepatuhan 

E = Normalisasi Tingkat Kematangan Nilai Kepatuhan 

 (2.2) 

 

 

` Setiap tingkat kematangan (A) kemudian dikaitkan dengan normalisasi 

tingkat kematangan nilai kepatuhan (Normalized Maturity Level Compliance 

Value) dari masing-masing tingkat kematangan (E) sehingga nantinya akan 

diperoleh nilai kontribusi untuk setiap tingkatan kematangan, untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada rumus dibawah ini: 

A = Tingkat Kematangan 

B = Total Nilai Pemenuhan 

D = Total Nilai Pemenuhan (B) 

Jumlah Pertanyaan (C) 

E =  Tingkat Kematangan Nilai Kepatuhan (D) 

Jumlah Tingkat Kematangan Nilai Kepatuhan ( ∑ D) 



 

II-21 

 

C = Jumlah Pertanyaan 

D = Tingkat Kematangan Nilai Kepatuhan 

E = Normalisasi Tingkat Kematangan Nilai Kepatuhan 

F = Kontribusi 

(2.3) 

 Hubungan Cobit dan ITIL 

COBIT merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam tata kelola TI dan 

kerangka kontrol yang berfokus pada tatakelola dan proses TI yang baik, termasuk 

kedalamnya manajemen layanan TI. COBIT menyediakan panduan, struktur dan 

alat untuk mencapai tingkat yang diinginkan (Hanif,2016). sedangkan ITIL 

merupakan kerangka pengelolaaan layanan TI yang terbagi kedalam proses dan 

fungsi. ITIL menyediakan penjelasan dan panduan best-practice bagaimana 

merancang dan mengimplementasikan manajemen layanan yang baik menurut 

Fauzi dan Hendriadi (2014). 

Ketika digunakan secara bersama, COBIT dan ITIL menyediakan 

pendekatan atas-ke-bawah (top-down) untuk tata kelola TI dan manajemen 

pelayanan. Panduan manajemen COBIT memprioritaskan pendekatan holistik dan 

lengkap untuk berbagai kegiatan TI. Hal inin berfokus pada semua stakeholder 

(manajemen bisnis, manajemen TI, auditor, dan profesional TI) dengan pendekatan 

umum dan terpadu. Sedangkan ITIL mendukung penerapan best-practices dalam 

manajemen layanan. COBIT dan ITIL menyediakan cara efektif untuk memahami 

kebutuhan dan prioritas bisnis, kemudian menggunakan pengetahuan untuk fokus 

terhadap layanan TI. Pendekatan ini memungkinkan manajemen untuk lebih 

memahami pentingnya layanan TI dalam mendukung bisnis, dan membantu 

operasional manajer TI untuk lebih memahami dampak layanan TI terhadap proses 

bisnis. Pendekatan ini memerlukan persiapan bisnis untuk meningkatkan layanan, 

memperoleh dukungan dari stakeholder, dan realisasi, serta monitoring untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. (Mardiani 2011). 

F   =    A x E 
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Berikut ini akan ditampilkan pemetaan COBIT 4.1 dan ITILV3 menurut e-

book “ITGI Aligning Cobit 4.1 and ITILV3”: 

 

Gambar 2.6  Event Management  

(sumber: ITGI Aligning Cobit 4.1 and ITILV3,2008) 

 

 

Gambar 2.7  Request Fulfillment  

(sumber: ITGI Aligning Cobit 4.1 and ITILV3,2008) 

 
Gambar 2.8  Incident Management 

 (sumber: ITGI Aligning Cobit 4.1 and ITILV3,2008) 

 
Gambar 2.9  Problem Management (sumber: ITGI Aligning Cobit 4.1 and ITILV3,2008) 

 
Gambar 2.10  Access Management 

 (sumber: ITGI Aligning Cobit 4.1 and ITILV3,2008) 

 
Gambar 2.11  Service Operation Functions  

(sumber: ITGI Aligning Cobit 4.1 and ITILV3,2008) 
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Gambar 2.12  OperationManagement 

(sumber:ITGI Aligning Cobit 4.1 and ITILV3,2008) 

 iTOP (IT Operational Portal) 

iTop adalah sebuah aplikasi Open Source untuk operasi lingkungan TI. iTop 

dirancang dengan ITIL Best Practice sebagai dasar pemikiran, tetapi tetap tidak 

mendikte setiap proses yang terjadi, aplikasi ini cukup fleksibel untuk beradaptasi 

dengan proses yang diinginkan, apakah ingin proses informal dan pragmatis atau 

mengikuti ITIL secara ketat (combodo.com/itop). 

Yang menjadi jantung dari iTop adalah CMDB (Configuration 

Management Database), ini adalah bagian utama dari iTop saat pertama kali 

dikembangkan  Sebelum kemudian ditambahkan tickets dan semua proses. 

Keyakinan yang melatar belakangi iTop adalah: CMDB harus menjadi alat 

operasional. Satu-satunya cara agar CMDB menjadi akurat dan up to date adalah 

dengan digunakan oleh tim TI secara terus-menerus. Kemudian, semakin banyak 

alat-alat TI (sistem monitoring, alat pelaporan, otomatis persediaan, dll) yang 

terintegrasi dengan CMDB, semakin baik (combodo.com/itop). 

Dengan menggunakan iTop anda dapat: 

1 mendokumentasikan infrastruktur TI anda. 

2 Mengelola insiden, permintaan pengguna dan pemadaman yang 

direncanakan. 

3 “Export” semua informasi secara manual maupun Scripted. 
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iTop dapat digunakan oleh: 

1 Agen Help Desk 

2 Service Managers 

3 IT Managers 

4 End-Users 

 Profil Perusahaan 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau merupakan 

instansi pemerintahan yang bergerak dibidang pelayanan dan perizinan di Provinsi 

Riau. BP2T beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 460 Komplek Kantor Gubernur 

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai 1 & 2 Telp/Fax. (0761) 39064, e-mail: 

bp2t@Riau.go.id 

2.5.1 Visi dan Misi BP2T Provinsi Riau 

Visi: “menjadi lembaga pelayanan perizinan yang prima” 

Misi: 

1. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan 

akuntabel. 

2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

3. meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan. 

4. meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan. 

2.5.2 Motto Pelayanan 

Dalam melakukan pelayanan, BP2T Provinsi Riau memilki motto yang 

diharapkan dapat memberikan semangat kepada pemberi maupun penerima 

layanan. Motto pelayanan BP2T Provinsi Riau adalah "CERIA" yaitu singkatan 

dari Cepat Efisien Responsif Integritas Akuntabel. Secara Harfiah "ceria" memiliki 

arti cerah dan berseri-seri, maka diharapkan penerima layanan dan memberi 

layanan di BP2T Provinsi Riau akan merasakan layanan yang menyenangkan” 

mailto:bp2t@Riau.go.id
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2.5.3 Struktur Organisasi BP2T Prov. Riau 

Berikut ini merupakan struktur organisasi dari BP2T Provinsi Riau. BP2T 

provinsi Riau dipimpin oleh seorang Kepala badan yang saat ini dijabat oleh ibu 

Evarefita, SE, M.Si, untuk gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.13. 

Kepala badan

Kelompok jabatan 
fungsional

Sekretaris

KASUBAG 
Perencanaan Program

KASUBAG
Keuangan dan 
Perlengkapan

KASUBAG
UMUM

Bidang Survey
Bidang Perizinan 

dan Rekomendasi
Bidang Penanganan 

Pengaduan

Tim Teknis Tim Teknis Tim Teknis

Gambar 2.13 Struktur Organisasi BP2T Prov. Riau 

2.5.4 Logo BP2T Prov. Riau 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau memiliki logo dengan 

motto “ceria” yang dapat dilihat pada Gambar 2.14 

 

Gambar 2.14 Logo BP2T Prov. Riau 
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Icon CERIA terdapat 4 unsur gambar ditambah 1 latar belakang berwarna kuning 

keemasan. Arti dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut: 

1 Gambar tangan/tanah : mencerminkan kebersamaan, perpaduan dan 

kerjasama (integritas). 

2 Gambar Api : menggambarkan keluesan, tanggap (Responsif). 

3 Gambar Air : melambangkan efisiensi. 

4 Gambar Cahaya/Angin : melambangkan kecepatan + latar. 

Dibaca : Tanggap dan mau kerjasama tanpa pamrih merupakan efisiensi tenaga dan 

waktu, dilain hal, keempat unsur tersebut diatas kesemuanya ada pada diri kita, 

dengan kata lain keempat unsur tersebut adalah syari’at, tariqat, haqiqat dan 

ma’rifat Wallahu’alam. 

2.5.5 Jenis Perizinan dan Rekomendasi 

Berikut ini adalah rincian dari jenis perizinan dan rekomendasi yang 

dikelola oleh BP2T Provinsi Riau: 

1. Bidang Perikanan dan Kelautan 

a. Izin Usaha Perikanan (UIP) 

b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 

c. Surat Izin Kapal Pengangkut dan Pengumpul Ikan (SIKPPI) 

d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SKPI) 

2. Dinas Tenaga Kerja 

a. Izin Lembaga Tenaga Kerja Swasta (IPTKS) 

3. Bidang Pekerjaan Umum 

a. Izin Pengendalian Badan Jalan Negara dan Jalan Provinsi Riau 

4. Bidang Politik dan Perlindungan Masyarakat 

a. Rekomendasi Penelitian 

5. Bidang Lingkungan Hidup 

a. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi 

6. Bidang Peternakan 

a. Izin Pemasukan Hewan/Ternak 
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b. Izin Pengeluaran Hewan/Ternak 

c. Izin Usaha Bidang Peternakan dan Kesehatan 

d. Pemberian Izin Usaha Obat Hewan 

e. Izin Pemasukan Produk Asal Hewan (pbah) Ke Provinsi Riau. 

7. Bidang Kehutanan 

a. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan 

b. Rekomendasi Pinjam Kawasan Hutan 

c. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) 

Pada Hutan Tanaman 

d. Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan TRTWP 

 

8. Bidang Kesehatan 

a. Izin Mendirikan Pedagang Besar Farmasi 

b. Izin Usaha Cabang Pedagang Besar Farmasi 

c. Izin Penyalur Alat Kesehatan 

d. Izin Usaha Cabang Penyalur Alat Kesehatan 

e. Surat Izin Asisten Apoteker 

f. Surat Izin Usaha dan Pendaftaran Industri Kecil Obat Tradisional 

(IKOT) 

9. Bidang Perhubungan 

a. Izin Trayek Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (ASDP) 

b. Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) 

c. Surat Izin Kantor Cabang Penyelenggara Jasa Titipan 

d. Surat Rekomendasi Penyelenggara Jasa Titipan Untuk Persyaratan Izin 

yang diterbitkan Untuk Penyelenggaraan Jasa Titipan Pusat.  

10. Bidang Perkebunan 

a. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) 

b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kab/Kota 

c. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengelolaan (IUP-P) 

d. Persetujuan Perubahan Kapasitas Industri 

e. Persetujuan Dipersivikasi Usaha 
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f. Izin Perubahan Luas Tanah 

g. Izin Usaha Perkebunan 

11. Bidang Industri dan Perdagangan 

a. Izin Rekomendasi SIUP  Minuman Beralkohol (MB) 

b. Izin Rekomendasi SIUP Minuman Beralkohol Hotel Berbintang 3, 4 dan 

5 

c. Izin Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya (SIUP-B2) 

d. Izin Rekomendasi Importir Terdaftar Besi atau Baja 

e. Izin Rekomendasi NPIK 

f. Izin Memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen 

g. Izin Memperoleh Angka Pengenal Importir Umum 

12. Bidang Pertambangan dan Energi 

a. Izin Ketenagalistrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) 

b. Izin Ketenagalistrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Lintas 

Kab/Kota 

c. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Wilayah Usaha Lintas Kab/Kota 

d. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Perusahaan Jasa Penunjang Minyak 

dan Gas Bumi 

e. Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Kontrak Kerja Sama (KKS) 

Untuk Kegiatan Migas Lintas Kab/Kota 

f. Rekomendasi Pendirian Gudang Bahan Peledak Dalam Rangka 

Kegiatan Usaha Migas di Daerah Operasi Daratan dan di Daerah 

Operasi Paling Jauh 12 Mil Laut 

g. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Lintas 

Dalam 1 Provinsi atau Wilayah 4-12 Mil Laut 

h. Izin Usaha Jasa Pertambangan Lingkup Prov. Riau 

i. Izin Usaha Jasa Pertambangan Non Inti (SKT) Lingkup Prov. Riau 

13. Bidang Penanaman Modal 

a. Izin Prinsip penanaman Modal 

b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal (PMDN) 

c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal (PMDN) 
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d. Izin Usaha PMDN, Izin Perluasan PMDN, Izin Usaha Penggabungan 

Perusahaan Penanaman Modal (Merger) PMDN dan Izin Usaha 

Perubahan PMDN  

14. Bidang Koperasi 

a. Pengesahan Badan Hukum Koperasi Lintas Kabupaten/Kota 

 Penelitian Terkait 

Penelitian ITIL Service Operation telah banyak dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, contoh penelitian yang penulis jadikan referensi dalam tugas akhir ini 

adalah: 

Tabel 2.2 Penelitian Terkait 

No Judul Penelitian Nama 

Penulis 

Metode Hasil 

Penelitian 

1 Analisis Pengelolaan TI PT X 

Menggunakan ITIL V3, Service 

Operation 

Diana 

Trivena 

Yulianti dan 

Dian 

Anggraini 

ITILV3  Rekomendasi 

Penerapan dan 

pengembangan 

operasi layanan 

2 Analisis Pengelolaan Layanan 

Teknologi Informasi 

Menggunakan ITIL V3 Area 

Service Operation Studi kasus: 

Universitas Singaperbangsa 

Karawang 

Ahmad 

Fauzi dan 

Ade Andri 

Heriadi 

ITIL V3 Rekomendasi 

Peningkatan 

Operasi 

Layanan 

3 Perancangan Service Operation 

Pada Layanan Angkutan PT. 

Kereta Api Indonesia 

Menggunakan Framework 

ITIL Versi 3 

 

Rexy 

Septian 

Arafat, 

Murahartaw

aty, Eko 

ITIL 

V3, 

COBIT 

4.1 

rekomendasi 

Incident 

Report, 

template 

Incident Ticket, 

SOP untuk 
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Kusbang 

Umar 

 

incident 

management 

dan problem 

management 

serta Problem 

Report 

4 Analisis Tingkat Kematangan 

Sistem Service Desk 

Kepegawaian Berdasarkan 

Framework ITIL Versi 3 

Kantor Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Kresna 

Anggi Sakti 

ITIL 

V3, 

COBIT 

4.1 

Rekomendasi 

Perbaikan dan 

Pengembangan 

Sistem Service 

Desk. 

5 Perancangan Tata Kelola 

Layanan Teknologi Informasi 

Pada PT. X Menggunakan 

COBIT 4.1 dan ITIL V3 

Gentisya Tri 

Mardiani 

ITIL 

V3, 

COBIT 

4.1 

Rekomendasi 

rancangan 

Service 

Strategy dan 

Service Design 


