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BAB 4 

Hasil dan Pembahasan 

 
 

4.1 Hasil Perbandingan 

Hasil perbandingan praktik keselarasan strategi bisnis dan TI antara kerangka kerja 

COBIT 5 domain APOO2 dan UNG, serta kriteria SCAMPI yang didapatkan dari masing-

masing aktivitas adalah sebagai berikut: 

4.1.1 APO02.01 

4.1.1.1 Aktivitas 1 Pemahaman strategi dan tujuan 

Dalam Pemahaman strategi dan tujuan, UNG telah melakukan 

pengembangan dan pemahaman mengenai strategi dan tujuan organisasi 

sebagaimana yang tercantum dalam renstra UNG. Renstra UNG tersebut memuat 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Capaian kinerja renstra bertujuan mengukur perkembangan capaian 

Universitas Negeri Gorontalo dalam Lima tahun terakhir. Capaian kinerja 

tersebut terdiri dari: (1) Kinerja Pelayanan akademik, (2) Kinerja Pendidikan 

dan Pengajaran, (3) kinerja Penelitian, dan (4) Kinerja Pengabdian 

Masyarakat. 

b. Analisis lingkungan dilakukan/bertujuan untuk mengidentifikasi faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal menggambarkan kekuatan dan 

kelemahan. Kekuatan yang dimiliki tersebut berupa diklat pegawai 

berkelanjutan dalam rangka meningkatkan layanan akademik serta terdapat 

program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi tapi kurang mampu seperti 

beasiswa bidik misi. Selanjutnya, kelemahan yang teridentifikasi berupa 

kesesuaian jumlah dosen dengan kebutuhan (rasio dosen/mahasiswa) masih 

rendah. Kemudian, faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman 

UNG. Peluang yang dimiliki berupa Program unggulan pembangunan baik 

tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dimana salah 

satu pilarnya adalah peningkatan SDM. Selanjutnya ancaman yang dimiliki 

berupa Sarana dan pra sarana PT lain (pesaing utama) lebih baik dan 

Perguruan Tinggi (pesaing utama) lain mendominasi input (calon mahasiswa) 

pada prodi tertentu yang tidak terdapat di UNG. 
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c. Arah pengembangan jangka panjang. visi jangka panjang UNG dengan 

recana pengembangan untuk setiap periode 5 tahunan, berupa peningkatan 

mutu pembinaan kemahasiswaan melalui softskill, penguatan dan 

pengembangan sarana dan prasarana kampus untuk menunjang akademik 

yang berbudaya dan berkarakter. 

d. Kebijakan dan program yang terdiri dari visi UNG, misi UNG, tujuan UNG, 

sasaran dan strateg UNG. 

e. Strategi implementasi serta pencapaian dilakukan melalui akselerasi 

diberbagai bidang yang meliputi: (1) penataan sistem berbasis IT, (2) 

penguatan kapasistas SDM terutama Guru Besar dan Doktor, (3) penguatan 

riset dan pengembangan, (4) penguatan penjaminan mutu akademik 

pengembangan softskill dan environment dan, 

(5) serta kemitraan dan penguatan sumber pendanaan. 

Berdasarkan hasil penjelasan tersebut, kriteria SCAMPI yang didapatkan dari 

aktivitas 1 Pemahaman strategi dan tujuan adalah Fully Implemented dengan nilai 4. 

 
4.1.1.2 Aktivitas 2 Pengembangan lingkungan external 

Dalam Pemahaman lingkungan external, UNG telah melakukan 

pengembangan dan pemeliharaan lingkungan external dengan meningkatkan 

kinerja penelitian. Penelitian-penelitian tersebut didukung dengan adanya bantuan 

dana yang diberikan oleh pihak external yaitu Dikti, PNBP, penelitian kerja sama 

dan penelitian mandiri. Dalam melakukan penelitian terutama para dosen, akan 

membutuhkan biaya atau dana untuk mendukung penelitian tersebut. Dana sendiri 

adalah salah satu faktor luar yang mempengaruhi kampus, salah satunya adalah 

dana hibah yang diberikan oleh DIKTI. UNG juga melakukan kerja sama dengan 

Pemerintah Daerah (PEMDA) mengenai penggunaan internet. Dalam hal ini 

penggunaan internet di PEMDA Gorontalo belum terpusat, oleh karena itu UNG 

khususnya UPT.TIK memiliki rencana untuk mengembangkan jumlah bandwidth 

sehingga dapat digunakan oleh pihak UNG dan PEMDA. Dengan melakukan 

kerjasama dengan (PEMDA) kampus mendapatkan dukugan dana dari pihak luar. 

Selanjutnya UNG mengimplementasikan juga di dunia usaha dan industri baik dari 

dalam maupun luar negeri. Bahkan UNG telah melakukan kerjasama luar negeri 

dengan IHEMA University. Di UNG terus melakukan pengembangan dan 

penguatan kemitraan untuk inovasi akademik dan non akademik serta budaya 
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untuk menunjang kerjasama dan reputasi UNG. Berdasarkan hasil penjelasan 

tersebut, kriteria SCAMPI yang didapatkan dari aktivitas 2 Pemahaman 

lingkungan external adalah Fully Implemented dengan nilai 4. 

 

4.1.1.3 Aktivitas 3 Identifikasi stakeholder utama 

Dalam aktivitas 3 identifikasi stakeholder utama, UNG melakukan rapat atau 

pertemuan yang dihadiri oleh stakeholder utama yang meliputi: (1) Kepala 

Perencanaan, (2) Para kepala Unit Pelaksana Tugas UNG, (3) Para Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha berserta yang berkepentingan. Pertemuan dilakukan saat UNG 

membuat perencanaan baru mengenai program kerja atau kebijakan kampus, 

mengenai proses bisnis, strategi, tujuan serta saat harus menyelesaikan suatu 

masalah. Pertemuan atau rapat ini dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah 

ditentukan oleh sekretaris atau pihak lain yang bertanggung jawab. Hal ini 

sebagaimana yang tertera pada renstra dan wawancara dengan pihak yang 

berkepentingan. Berdasarkan hasil penjelasan tersebut, kriteria SCAMPI yang 

didapatkan dari aktivitas 3 identifikasi stakeholder utama adalah Fully 

Implemented dengan nilai 4. 

 

4.1.1.4 Aktivitas 4 Identifikasi sumber-sumber perubahan 

UNG melakukan identifikasi mengenai lingkungannya dan dari lingkungan 

luar. Bedasarkan renstra UNG, untuk lingkungannya sendiri yang diidentifikasi 

yaitu meningkatnya jumlah mahasiswa pertahunnya dan menjadi tantangan bagi 

manajemen pengelolaan UNG. UNG merupakan Perguruan Tinggi yang banyak 

diminati dan  mendapatkan kepercayaan masyarakat, terlebih lagi untuk biaya 

masuk dan kuliah di UNG masih bisa terjangkau oleh masyarakat umum. Hal 

tersebut yang menyebabkan pada setiap tahun jumlah mahasiswa yang masuk di 

UNG meningkat. Perubahan lingkungan luar lainnya yang teridentifikasi adalah 

isu-isu strategis masa kini seperti: (1) di era globalisasi Perguruan Tinggi harus 

mampu menghasilkan lulusan yang dapat bersaing di masa depan, (2) teknologi 

informasi yang terus berkembang sehingga Perguruan Tinggi harus cepat untuk 

menyesuaikan dengan perubahan tersebut, (3) persaingan pasar tenaga kerja dan 

dinamika kependudukan. Berdasarkan hasil penjelasan tersebut, kriteria SCAMPI 

yang didapatkan dari aktivitas 4 identifikasi sumber-sumber perubahan adalah 
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Fully Implemented dengan nilai 4. 

 

4.1.1.5 Aktivitas 5 Kepastian prioritas perubahan 

UNG memiliki hal-hal yang dijadikan sebagai prioritas di antaranya yaitu, 

manajemen ICT untuk mencapai kemandirian dalam tata kelola universitas dan 

perbaikan mutu akademik, penataan dan penguatan mutu akademik, pelayanan 

ahasiswaan bagian UPT.TIK saat ini sedang mengupayakan penambahan 

bandwidth agar mentranfer data bisa semakin cepat karena sebagian besar proses 

bisnis di UNG sudah mengacu pada TI. Demikian informasi yang dikemukakan 

oleh kepala UPT.TIK Bpk Dr. H. Sukarman Kamuli. Berdasarkan hasil penjelasan 

tersebut, kriteria SCAMPI yang didapatkan dari aktivitas 5 kepastian prioritas 

perubahan adalah Fully Implemented dengan nilai 4. 

 

4.1.1.6 Aktivitas 6 Menetukan kesenjangan arsitektur 

UNG mendefinisikan semua hal menyangkut perencanaan UNG termasuk 

arsitektur UNG dalam dokumen renstra. Hal itu berupa pengajuan proposal 

penambahan data server untuk menambah kecepatan dalam mengakses proses 

akademik akan tetapi belum mendapat tindak lanjut dari pihak bisnis, sehingga 

pihak UPT. TIK mensiasiti kekurangan tersebut dengan menjadwalkan berbagai 

proses dalam penginputan data mahasiswa, penginputan nilai, dan lain 

sebagainya secara teratur. UNG belum melakukan idetifikasi secara formal 

untuk menentukan potensi kesenjangan arsitektur karena UNG belum 

melakukan hal tersebut, maka kriteria SCAMPI yang didapatkan aktivitas 6 

menentukan kesenjangan adalah Partially Implemented dengan nila 2.  

Berikut adalah diagram hasil perbandingan UNG dan APO02.01 ditunjukan pada 

Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Diagram Radar Hasil Perbandingan UNG dan APO02.01 

 
 

4.1.2 APO02.02 

4.1.2.1 Aktivitas 1 Pengembangan arus bisnis dan lingkungan TI 

Pengembangan dasar lingkungan bisnis dan TI yang telah dilakukan di UNG 

melalui strategi implementasi pencapaian target tahunan berupa evaluasi dan 

perbaikan sistem informasi serta mengembangkan sistem informasi untuk 

operasional UNG meliputi: (1) penilaian infrastruktur yang dilakukan empat 

tahun sekali oleh pihak ke tiga, (2) penilaian sumber daya manusia yang 

dilakukan setiap semester bedasarkan kriteria dari pimpinan kampus (rektor 

beserta jajaran), (3) pembaharuan sistem informasi atau aplikasi, (4) 

pengembangan ide-ide seperti konfigurasi network, pengembangan data center 

serta perubahan topologi oleh pihak pengelola infrastruktur, dan (5) Peningkatan 

kemampuan kinerja pegawai dalam pengelolaan teknologi informasi melalui 

pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan hasil penjelasan tersebut, kriteria 

SCAMPI yang didapatkan dari aktivitas 1 Pengembangan arus bisnis dan 

lingkungan TI adalah Fully Implemented dengan nilai 4. 

 

4.1.2.2 Aktivitas 2 Identifikasi risiko 

Risiko yang dihadapi saat ini adalah bahaya alam yang tidak dapat diprediksi 

dan keamanaan data dari penggunaan teknologi. Beberapa hal tersebut 

teridentifikasi mengenai resiko dan teknologi yang menurun. Resiko selanjutnya 

yang sedang dihadapi UNG adalah infrastruktur yang ada tidak mendukung 
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secara optimal dikarenakan masalah listrik yang tidak stabil. Hal ini berdampak 

pada aktivitas akademik UNG yang dilakukan secara online. Berdasarkan hasil 

penjelasan tersebut, kriteria SCAMPI yang didapatkan dari aktivitas 2 

identifikasi risiko adalah Partially Implemented dengan nilai 2. 

 

4.1.2.3 Aktivitas 3 Identifikasi kesenjangan 

Kesenjangan yang teridentifikasi antara pihak bisnis dan pihak TI, 

ditunjukkan melalui penyampaian keluhan terkait masalah server yang sudah 

tidak mampu lagi untuk menangani secara bersamaan. Namun hal tersebut 

belum mendapat respon atau tindak lanjut dari pihak bisnis. Berdasarkan hasil 

penjelasan tersebut, kriteria SCAMPI yang didapatkan dari aktivitas 3 

identifikasi kesenjangan adalah Fully Implemented dengan nilai 4. 

 

4.1.2.4 Aktivitas 4 Identifikasi masalah, kekuatan dan peluang 

Dari dokumen renstra, pihak UNG (bisnis) dan TI (UPT TIK) telah 

melakukan Analisis lingkungan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman). 

Namun dalam aktivitas yang dilakukan belum menunjukan kepemahaman 

mengenai kinerja bisnis dan TI yang berkesinambungan. Hal ini didukung oleh 

pernyataan pihak TI melalui wawancara dengan Bpk Dr. H. Sukarman Kamuli 

yang mengatakan bahwa kecenderungan pihak TI yang terus menyesuaikan 

dengan bisnis. Berdasarkan hasil penjelasan tersebut, kriteria SCAMPI yang 

didapatkan dari aktivitas 4 identifikasi masalah, kekuatan dan peluang adalah 

Partially Implemented dengan nilai 2. 

Berikut adalah diagram hasil perbandingan UNG dan APO02.02 ditunjukan pada 

Gambar 4.2 
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Gambar 4.2 Diagram Radar Hasil Perbandingan UNG dan APO02.02 
 

4.1.3 APO02.03 

4.1.3.1 Aktivitas 1 Ide dan inovasi 

Dalam renstra UNG dan data yang diperoleh dari responden menjelaskan 

bahwa UNG sejauh ini telah melakukan inovasi yang didukung oleh pihak 

akademik kampus. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang diberikan oleh 

kepala UPT TIK beserta para ketua divisi inovasi atau ide untuk 

mengembangkan dan memperbaiki pelayanan SIM serta penambahan 

infrastruktur TI. Berdasarkan hasil penjelasan tersebut, kriteria SCAMPI yang 

didapatkan dari aktivitas 1 ide dan inovasi adalah Fully Implemented dengan 

nilai 4. 

4.1.3.2 Aktivitas 2 Ancaman teknologi 

Dalam renstra UNG terdapat ancaman yang dapat menurunkan kualitas 

teknologi di UNG. Ancaman tersebut seperti perubahan iklim yang cukup 

ekstrim dan keamanan sistem dari hackers. Berdasarkan hasil penjelasan 

tersebut, kriteria SCAMPI yang didapatkan dari aktivitas 2 ancaman teknlogi 

adalah Largely Implemented dengan nilai 3. 

 

4.1.3.3 Aktivitas 3 Sasaran TI  

Dalam renstra dan operasioanal UPT TIK UNG telah dideskripsikan 

tujuan/sasaran TI meliputi: (1) peningkatan akses sistem informasi dalam bidang 

administrasi akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, keuangan, penelitian 

serta pengabdian kepada masyarakat, (2) peningkatan sistem pengelolaan 
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infrastruktur jaringan secara periodik dan berkesinambungan, (3) penguatan 

peran dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam lingkup pendidikan 

tinggi, (4) penguatan fungsi kemitraan yang transparan dan akuntabel. Dengan 

begitu, UPT TIK sangat berkontribusi terhadap UNG. Berdasarakan data 

tersebut, kriteria SCAMPI yang didapatkan dari aktivitas 3 sasaran TI adalah 

Fully Implemented dengan nilai 4. 

 

4.1.3.4 Aktivitas 4 Proses bisnis yang dibutuhkan 

UNG telah merumuskan, menetapkan, dan mengimplementasikan hal hal 

yang berkaitan dengan proses bisnis, kemampuan TI dan layanan TI yang 

tertuang dalam rencana strategis dan rencana operasional. Hal ini dapat dilihat 

dari proses bisnis yang gunakan UNG untuk menunjang kebutuhan pihak TI 

terkait data server, penambahan kapasitas bandwidth untuk kecepatan transfer 

data, dan lain sebagainya. Proses bisnis yang dibutuhkan ini dapat dilakukan 

melalui permintaan atau saran dari pihak TI terkait layanan TI maupun 

infrastruktur kepada pihak bisnis. Kemudian hal tersebut akan ditindaklanjuti 

oleh pihak bisnis. Demikianlah proses bisnis yang dibutuhkan terjadi di UNG. 

Berdasarkan data tersebut, kriteria SCAMPI yang didapatkan dari aktivitas 4 

proses bisnis yang dibutuhkan adalah Fully Implemented dengan nilai 4. 

 

4.1.3.5 Aktivitas 5 Menyetujui arsitektur perusahaan 

Saat ini belum ada perubahan arsitektur perusahaan yang diajukan oleh UNG. 

Hal ini tidak ditemukan dalam renstra maupun data dari responden. Berdasarkan 

hasil penjelasan tersebut, kriteria SCAMPI yang didapatkan dari aktivitas 5 

menyetujui arsitektur perusahaan adalah Not Implemented dengan nilai 1. 

 

4.1.3.6 Aktivitas 6 Keter-telusuran strategi 

Pihak UPT.TIK telah melakukan penelusuran terhadap persyaratan dan 

strategi UNG yang tertera dalam dokumen renstra. Dalam hal ini, bukti yang 

ditunjukkan melaui kualitas dan layanan UPT.TIK sebagai salah satu unsur 

penentu citra universitas, kualitas dan layanan UPT.TIK yang dipengaruhi oleh 

hubungan kemintraan dengan pihak eksternal, teknologi IT PT yang menjadi 

daya tarik bagi calon mahasiswa, teknologi informasi menjadi faktor penentu 
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dalam pemeringkatan kualitas PT di dunia serta pemenfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam pengelolaan Perguruan Tinggi dan proses 

akademik akan menjaadi tuntutan seluruh stakeholder universitas. Berdasarkan 

bukti tersebut, kriteria SCAMPI yang didapatkan dari aktivitas 6 ketertelusuran 

strategi di UNG adalah Fully Implemented dengan nilai 4.  

Berikut adalah diagram hasil perbandingan UNG dan APO02.03 ditunjukan pada 

Gambar 4.3 

 

 

 
 

    Gambar 4.3 Diagram Radar Hasil Perbandingan UNG dan APO02.03 

 

4.1.4 APO02.04 

4.1.4.1 Aktivitas 1 Perubahan Lingkungan 

Renstra UNG menjelaskan perubahan yang diperlukan untuk mewujudkan 

lingkungan akademik yang dicita-citakan. Hal didukung dengan adanya arahan 

untuk pengembangan jangka panjang UNG hingga 2035 melalui: sumber daya 

manusia yang handal yang memiliki kemampuan dalam meningkatkan mutu 

akademik maupun non akademik, mengokohkan diri sebagai institusi yang 

memiliki daya saing serta semakin baiknya kualitas layanan teknologi dalam 

memberikan pelayanan akademik dan non akademik. Dengan demikian, 

kesenjangan antara harapan dan kenyataan akan diperkecil melalui perubahan 

yang diperlukan. Berdasarkan uraian data yang tertera di renstra UNG, kriteria 

SCAMPI yang didapatkan dari aktivitas 1 kesenjengan dan perubahan di UNG 
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adalah Largely Implemented dengan nilai 3. 

4.1.4.2 Aktivitas 2 Perubahan Potensi bisnis dan TI 

Dalam dokumen resntra UNG dan rentra UPT TIK berserta data dari 

responden, UNG telah mempertimbangkan nilai-nilai perubahan potensial 

dalam bisnis dan kemampuan TI, layanan TI dan arsitektur perusahaan. 

Berdasarkan document renstra dan wawancara, maka akktivitas 2 perubahan 

potensi bisnis dan TI memperoleh nilai 3 (Largely Implemented). 

4.1.4.3 Aktivitas 3 Dampak dari perubahan 

Dalam renstra UNG dan operasioanl UPT TIK telah dijelaskan mengenai 

dampak perubahan potensial pada bisnis dan model operasi TI, penelitian dan 

pengembangan kemampuan IT, dan program investasi. Dampak tersebut berupa 

semakin kuatnya peran dosen, mahasiswa dan tenaga pendidikan dalam lingkup 

Perguruan Tinggi, meningkatnya sistem pengelolaan infrastruktur jaringan 

secara periodik dan berkesinambungan serta meningkatnya akses sistem 

informasi dalam berbagai bidang. Berdasarkan hal tersebut, kriteria SCAMPI 

yang didapatkan dar aktivitas 3 dampak perubahan adalah Fully Implemented 

dengan nilai 4. 

 

4.1.4.4 Aktivitas 4 Perbaiki target lingkungan 

Dalam renstra dan data responden belum ditemukan adanya perencanaan 

mengenai perubahan untuk memperbaiki target lingkungan UNG saat ini. Oleh 

karena tidak terdapat bukti perencenaan maupun pelaksanaan perbaikan 

lingkungan, kriteria SCAMPI yang didapatkan dari aktivitas 4 perbaikan target 

lingkungan adalah Not Implemented dengan nilai 1. 

Berikut adalah diagram hasil perbandingan UNG dan APO02.04 ditunjukan pada 

Gambar 4.4 
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Gambar 4.4 Diagram Radar Hasil Perbandingan UNG dan APO02.04 

 

4.1.5 APO02.05 

4.1.5.1 Aktivitas 1 Inisiatif menutup kesenjangan 

Inisiatif yang diperlukan untuk menutup kesenjangan dan bermigrasi dari 

arus ke lingkungan target yang meliputi: (1) investasi / anggaran operasional, (2) 

sumber pendanaan, (3) strategi sourcing,  (4) strategi akuisisi, secara 

keseluruhan telah tertuang dalam rencana strategis UNG dan rencana strategi dan 

operasional UPT TIK. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya analisis 

lingkungan untuk menentuka target serta strategi implementasi dan pencapaian 

target. Kriteria SCAMPI yang didapatkan aktivitas ini adalah Fully Implemented 

dengan nilai 4. 

 

4.1.5.2 Aktivitas 2 Identifikasi menangani risiko 

Di  UNG telah melakukan identifikasi mengenai risiko, biaya, implikasi dari 

perubahan organisasi, evolusi teknologi, persyaratan peraturan, penempatan staf, 

peluang dari sumber daya serta outsourcing yang tertuang dalam restra dan 

didukung oleh penjelasan yang diberikan oleh responden. Bedasarkan bukti-

bukti tersebut, kriteria SCAMPI yang didapatkan aktivitas 2 menangani risiko 

adalah Largely implemented dengan nilai 3.  

 

4.1.5.3 Aktivitas 3 Dependensi, tumpang tindih dan sinergi 

Dalam hal ini, UNG belum melakukan dependensi, tumpang tindih, sinergi, 
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dan lain sebagaimana yang tertera pada kerangka kerja COBIT 5. Akan tetapi, 

hal ini mungkin akan direncanakan pada perkembangan strategi selanjutnya 

berdasarkan jawaban reponden. Bedasarkan penjelasan tersebut, kriteria 

SCAMPI yang didapatkan aktivitas 3 dependensi, tumpang tindih dan sinergi 

adalah Not implemented dengan nilai 1. 

 

4.1.5.4 Aktivitas 4 Identifikasi kebutuhan sumber daya 

Identifikasi kebutuhan sumber daya di UNG telah dilakukan. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya dokumen rincian perhitungan anggaran operasional 

serta diperkuat oleh jawaban dari responden mengenai gambaran kebutuhan 

sumber daya untuk UNG. Berdasarkan bukti tersebut, kriteria SCAMPI yang 

didapatkan aktivitas identifikasi kebutuhan sumber daya adalah Fully 

implemented dengan nilai 4. 

 

4.1.5.5 Aktivitas 5 Road map 

UNG memiliki deskripsi keadaan saat ini yang dibuktikan dalam dokumen 

renstra. Hal itu memuat tujuan, tahap pelaksanaan tujuan, uraian tahapan untuk 

mencapai sasaran setiap tahap beserta indikator pencapaian sasaran. 

Berdasarkan bukti tersebut, kriteria SCAMPI yang didapatkan  aktivitas 5 road 

map adalah Fully Implemented dengan nilai 4. 

 

4.1.5.6 Aktivitas 6 Tujuan dan target 

Dalam renstra UNG dan renstra UPT TIK telah dijabarkan hal-hal terkait 

manfaat untuk UNG. Sebagaimana bukti dalam dokumen renstra UNG dan 

renstra UPT TIK masing masing menjabarkan target serta manfaat apa yang 

akan diberikan untuk UNG nantinya. Seperti yang tertuang dalam UPT.TIK 

yang meliputi: (1) meningkatknya keaktifan dosen, tenaga pendidikan dan 

mahasiswa dalam pemanfaatan sistem informasi, (2) meningkatnya 

tanggungjawab tenaga teknis dan pengambil kebijakan dalam pengelolaan 

infrastruktur jaringan, (3) meningkanya kompetensi dosen, mahasiswa serta 

tenaga pendidikan dalam bidang TI, (4) meningkatnya peran mitra dalam 

mengembangkan dan memanfaatkan kemitraan.  



35 

 

 

Berdasarkan bukti tersebut, kriteria SCAMPI yang didapatkan aktivitas 6 target 

adalah Fully implemented dengan nilai 3. 

 

4.1.5.7 Aktivitas 7 Dukungan dari stakeholder 

Berbagai rencana yang tertuang dalam renstra telah mendapatkan dukuungan 

penuh dari berbagai pihak seperti pimpinan maupun stakeholder. Hal tersebut 

diperkuat oleh penjelasan seorang responden yang bertanggung jawab dalam 

bidang tersebut. Selain itu dijelaskan pula, bahwa melalui rapat mereka akan 

merumuskan rencana strategi baik dari pihak bisnis (UNG) maupun TI (UPT 

TIK) beserta unit-unit yang ada dibawahnya. Bersadarkan bukti tersebut, kriteria 

SCAMPI yang didapatkan aktivitas 7 dukungan dari stakeholder adalah Fully 

Implemented dengan nilai 4. 

Berikut adalah diagram hasil perbandingan UNG dan APO02.05 ditunjukan pada 

Gambar 4.5 

 

  

Gambar 4.5 Diagram Radar Hasil Perbandingan UNG dan APO02.05 

4.1.6 APO02.06 

4.1.6.1 Aktivitas 1 Mengembangkan dan memelihara TI 

Disetiap adanya perubahan atau pengembangan mengenai layanan TI, 

kemampuan TI beserta infrastruktur TI yang perlu ditambahkan, maka semuanya 

dikomunikasikan dengan baik bersama stakeholder dan pimpinan UNG. Akan 

tetapi hal tersebut menjadi keputusan penuh oleh pimpinan (UNG) 

  

aktivitas 
1 

 

aktivitas 
7 

 

 

 

 

aktivitas 
2 

aktivitas 6 aktivitas 
3 

aktivitas 
5 

aktivitas 
4 



36 

 

 

 

 

dan pihak TI menunggu instruksi selanjutnya atau menunggu hasil dari apa yang 

sudah diajukan. Data ini bersumber dari reponden yang terlibat didalamnya. 

Berdasarkan hal tersebut, kriteria SCAMPI yang didapatkan aktivitas 1 

mengembangkan dan memelihara TI adalah Largely Implemented dengan nilai 

3. 

 

4.1.6.2 Aktivitas 2 Rencana komunikasi 

Komunikasi antara pihak bisnis dan pihak TI di UNG dilakukan secara baik 

dan professional. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh responden sebagai 

pihak yang terlibat didalamnya. Berdasarkan data tersebut, kriteria SCAMPI 

yang didapatkan aktivitas 2 rencana komunikasi adalah Fully Implemented 

dengan nilai 4. 

 

4.1.6.3 Aktivitas 3 Rencana komunikasi 

UNG melakukan kesiapan yang baik dalam menyampaikan rencana mereka. 

Hal tersebut dinytakan oleh seorang responden yang terlibat didalamnya serta 

dibuktikan dengan penjelasan dari responden yang bertanggung akan hal 

tersebut. UNG mengadakan pertemuan untuk mempresentasikan rencanca- 

rencana mereka termasuk ide serta pembaharuan dalam strategi dan arah TI. 

Berdasarkan data tersebut, kriteria SCAMPI yang didapatkan aktivitas ini adalah 

Largely Implemented dengan nilai 4. 

 

4.1.6.4 Aktivitas 4 Mendapatkan umpan balik dan memperbaharui komunikasi 

Penyampaian dilakukan secara terencana oleh UNG yang kemudian 

mendapat feedback dan respon yang baik dari pihak yang berkepentingan. Hal 

tersebut dibuktikan dengan penjelasan yang diberikan oleh kedua belah pihak, 

dalam hal ini bisnis dan TI. Dengan begitu, kriteria SCAMPI yang didapatkan   

aktivitas 4 mendapatkan umpan balik dan memperbaharui komunikasi adalah 

Largely Implemented dengan nilai 3.  
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Berikut adalah diagram hasil perbandingan UNG dan APO02.06 ditunjukan pada 

Gambar 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Diagram Radar Hasil Perbandingan UNG dan APO02.06 
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4.1.7 Nilai Hasil Perbandingan 

Nilai hasil perbandingan dimasukan dalam tabel. Tabel tersebut berisi nilai 

keseluruhan yang diperoleh dari setiap praktik keselarasan strategi bisnis dan TI yang 

dilakukan di UNG. Nilai hasil perbandingan tersebut ditunjukan pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Nilai hasil perbandingan 

 

Aktivitas Hasil Score 

 

 

 

APO02.01 

1 FI 4 

2 FI 4 

3 FI 4 

4 FI 4 

5 FI 4 

6 PI 2 

 

 
APO02.02 

1 FI 4 

2 PI 2 

3 FI 4 

4 PI 2 

 

 
 

APO02.03 

1 FI 4 

2 LI 3 

3 FI 4 

4 FI 4 

5 NI 1 
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 6 FI 4 

 

 
APO02.04 

1 LI 3 

2 FI 3 

3 FI 4 

4 NI 1 

 

 

 

 
APO02.05 

1 NI 4 

2 LI 3 

3 NI 1 

4 FI 4 

5 FI 4 

6 LI 3 

7 FI 4 

 

 
APO02.06 

1 LI 3 

2 FI 4 

3 LI 3 

4 LI 3 

Rata – rata 94 

 

 

Kemudian untuk melihat hasil secara keseluruhan dari perbandingan praktik 

keselarasan strategi bisnis dan TI antara UNG dan kerangka kerja COBIT 5, dapat dilihat 

melalui diagram radar. Diagram radar ini menggambarkan rata –rata nilai yang diperoleh per 

praktik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa UNG telah hampir mendekati praktik-praktik 

yang ada pada kerangka kerja COBIT 5. Berdasarkan diagram radar ini nilai rata-rata yang 

diperoleh UNG yaitu 3,2. Diagram radar tersebut ditunjukan pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Diagram radar keseluruhan perbandingan 

4.1.8 Persentase Hasil perbandingan 

Perhitungan praktik pelaksanaan dilihat dari nilai yang didapatkan, nilai 2 

(partially implemented) sampai 4 (fully implemented) akan mendapatkan nilai 1 , 

sedangkan 0 (not yet) sampai 1(not implemented) mendapatkan nilai 0. Dalam 

kerangka kerja COBIT 5 pada domain APO02 terdapat 31 praktik pelaksanaan 

keselarasaan strategi bisni dan TI, UNG telah melaksanakan 28 praktik dari 31 

praktik tersebut. Presentase hasil yang diperoleh dapat dilihat dibawah ini merujuk 

pada rumus (3.1): 

 

 

 

 

Hasil yang yang diperoleh presentase tersebut adalah 90% dari 100% 

 

 
 

 

 

3,3 
  

 
 

 

APO02.05 
 

3,2 

 

2,5 

 
 

 

 

keselarasan praktik = 
28 

x 100% 
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4.2 Pembahasan 

Diagram radar pada setiap praktik dan diagram radar secara keseluruhan 

menggambarkan aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan di UNG, beserta nilai yang 

diperoleh dari aktivitas tersebut. Hasil dari evaluasi penelitian ini menunjukan UNG 

telah melakukan 28 praktik aktivitas dari 31 praktik aktivitas yang ada pada kerangka 

kerja COBIT 5. Dalam tingkat pelaksanaannya UNG berada pada kriteria largely 

Implemented dengan nilai yang diperoleh sebesar 3,2. Kriteria ini dalam SCAMPI adalah 

sebagai metode penilaian yang menjelaskan bahwa sebagian besar praktik aktivitas telah 

dilaksanakan. 

Hasil presentase yang ditunjukan yaitu 90% dari 100% aktifitas telah dilaksanakan 

di UNG. Hasil tersebut menunjukan bahwa praktik aktivitas keselarasan strategi bisnis 

dan TI yang dilakukan di UNG telah mendekati praktik aktivitas pada kerangka kerja 

COBIT 5. Berikut adalah beberapa praktik yang belum dilakukan di UNG yaitu: 

1. Pada APO02.03 aktivitas 5. Aktivitas ini menjelaskan untuk menyesuaikan dan 

menyetujui arsitektur perusahaan pada Perguruan Tinggi terhadap perubahan 

arsitektur yang diusulkan. Arsitektur enterprise merupakan sebuah cara untuk 

menyusun elemen-elemen sistem informasi enterprise dimana bisa merupakan 

sekumpulan model dan hubungan antar elemen enterprise yang digunakan dalam 

merencanakan, mendesain, dan merealisasikan suatu struktur enterprise, proses 

bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur yang terkait di dalamnya. Dari data 

wawancara dengan pihak bisnis dan pihak TI saat ini belum ada usulan untuk 

melakukan perubahan arsitektur di UNG. Hal ini dikarenakan masih banyak 

perbaikan yang harus dilakukan terutama pada bagian sistem informasi dan 

infrastruktur TI. Terdapat beberapa sistem informasi yang dibangun dan 

dikembangkan tidak digunakan. Pada bagian infrastruktur TI mengalami kekurangan 

beberapa perangkat sampai dengan saat ini. Meskipun pengaduan kekurangan 

beberapa perangkat telah dibahas sejak tahun 2014 melaui rapat atau pertemuan, 

hasilnya adalah kekurangan tersebut belum dipenuhi oleh pihak bisnis. Peneliti 

kemudian melakukan pemeriksaan kebenaran mengenai laporan tersebut kepada 

pihak bisnis yaitu kepada kepala badan perencanaan di UNG selaku orang 

bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Beliau mengatakan bahwa hal tersebut 

tidak diabaikan tetap diperhatikan namun, pada saat ini ada beberapa program kerja 
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yang harus diprioritaskan. Pernyataan kedua belah pihak tersebut tersebut 

mengindikasikan adanya kesenjangan diatara bisnis dan TI. Karena sampai dengan 

saat ini belum ada masalah serius yang terjadi mengenai kesenjangan tersebut dan 

masih dalam cakupan dapat ditanggulangi, pihak UNG belum mengambil langkah 

selanjutnya. 

2. Pada APO02.04 aktivitas 4 meliputi: (1) Memperbaiki pemahaman mengenai target 

lingkungan, (2) Menyiapkan pernyataan nilai dengan manfaat target lingkungan. 

Aktivitas ini mengarahkan untuk melakukan analisis lingkungan serta analisis 

kesenjangan terhadap proses-proses dalam bisnis dan layanan TI. Namun, dalam 

dokumen dan wawancara dengan pihak bisnis yaitu Kepala Bagian Perencanaan dan 

Kepala UPT.TIK untuk saat ini belum ada arahan dari kampus untuk menganalisis 

lingkungan. Adapun beberapa hal yang ditemukan oleh peneliti mengenai analisis ini 

berupa perbaikan lingkungan secara per unit seperti Unit Pelaksana Tugas Teknologi 

Informasi dan Komunkasi (UPT.TIK). unit ini terus melakukan perencanaan 

perbaikan termasuk menganalisis saat membangun sistem informasi untuk 

mendukung UNG. Melihat sejauhmana aplikasi akan digunakan, mempersiapkan 

kendala apa yang akan ditemui nanti dan, berupaya untuk terus memberikan apa yang 

dibutuhkan oleh UNG melalui layanan TI. Fakta yang ditemui dalam wawancara 

dengan kepala UPT.TIK bahwa saat ini kelemahan pihak TI terletak pada 

infrastruktur khusunya penyediaan listrik. TI sangat membutuhkan real time data. 

Khususnya dalam hal pengelolaan admisnistrasi di UNG yang telah seratus persen 

diproses secara online seperti, dari sisi pengelolaan keuangan, pengurusan pencarian 

dana, serta aplikasi pengelolaan admintrasi lainnya. Jika terjadi masalah dalam 

penyediaan listrik hasilnya operasional keseluruhan sistem akan terganggu. Namun 

hal penting tersebut belum mendapatkan perhatian khusus dari pihak bisnis, 

sedangkan pihak TI harus bersabar menunggu keputusan dari pimpinan. 

3. Pada APO02.05 aktivitas ke 3 yaitu menentukan dependensi, tumpang tindih, sinergi 

dan dampak antara inisiatif serta memprioritaskan inisiatif. Dalam aktivitas ini 

menjelaskan untuk menentukan rencana strategis dan roadmap. UNG telah memiliki 

sistem organisasi yang baik yang didukung oleh visi, misi, tujuan, sasaran, strategis 

serta kebijakan dan program. Setelah dilakukan evaluasi dalam praktik aktivitas 

ditemukan bahwa UNG dimungkinkan memiliki kelemahan meliputi: (1) dependensi 

(saling ketergantungan atau keterkaitan), (2) tumpang tindih, (3) sinergi dan, (4) 
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dampak antara inisiatif serta memperioritaskan inisiatif. Dalam data yang ditemukan 

saat wanwancara dengan responden menjelaskan bahwa ketika terjadi kendala seperti 

kekurangan pegawai di bagian pengelolaan TI yang kemudian pihak TI akan 

melaporkan dan meminta kepada yang berwewenang untuk masalah tersebut. Namun 

jika dari pinpinan memiliki hal yang lebih penting yang menjadi prioritas, maka 

didahulukan yang lebih penting. Bagi pihak TI tentu kendala tersebut merupakan 

suatu hal yang prioritas apalagi jika kekurangn pegawai tersebut terletak pada divisi 

sistem informasi, yang mana divisi ini menangani semua sistem informasi yang 

beroperasional di UNG. Oleh sebab itu UNG juga harus mempertimbangkan dengan 

seksama apa yang menjadi prioritas bersama dan bukan sepihak. memprioritaskan 

apuntuk penting untuk kedepannya dalam merumuskan kembali atau memperbaiki 

rencana strategi dengan tujuan sasaran strategi TI dapat mengoptimalkan 

kontribusinya untuk strategi bisnis serta bisnis dapat memprioritaskan inisiatif dari 

TI. 


