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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI), adalah salah satu bank yang 

mempunyai sistem informasi dan infrastruktur Information Technology (IT) 

terbesar dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia. BRI mengelola kurang lebih 

50 juta customer account, 191.148 e-channel network, dan mengoperasikan 

10.396 unit kerja. Divisi Teknologi Sistem Informasi (TSI) BRI berperan penting 

dalam memelihara kelengkapan dan kualitas sistem IT yang merupakan salah satu 

faktor sukses dalam keberhasilan operasional dan bisnis BRI. Divisi TSI 

dilengkapi dengan sarana, prasarana, serta profesionalisme di bidang IT untuk 

menciptakan keterpaduan serta mengoptimalkan pendayagunaan jaringan kerja 

BRI. BRI fokus menjalankan bisnisnya pada sektor UMKM, memiliki 

ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Divisi TSI. BRI menjadikan Divisi 

TSI sebagai strategic enabler dalam strategi jangka panjang pengembangan bisnis 

BRI. Namun disadari bahwa pengelolaan IT yang besar bukan merupakan suatu 

pekerjaan yang mudah sehingga dibutuhkan tata kelola IT yang baik agar dapat 

menghasilkan sistem informasi yang berkualitas. 

Tugas utama dari Divisi TSI adalah membangun atau mengembangkan 

sistem informasi dan layanan teknologi yang optimal bagi nasabah internal dan 

eksternal. Divisi TSI melakukan prosedur pengadaan, pengembangan, 

implementasi dan pemeliharaan sistem IT dengan mengacu pada metodologi 

System Development Life Cycle (SDLC). SDLC adalah siklus pengembangan 

sistem IT secara bertahap yang terdiri dari planning, analysis, design, 

implementation, dan maintenance. Hal tersebut sejalan dengan pemenuhan 

regulasi Bank Indonesia No. 9/15/PB1/2007 pada Pasal 11 yang menyatakan 

bahwa "Dalam melakukan pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi, 

Bank wajib melakukan langkah-langkah pengendalian untuk menghasilkan sistem 

dan data yang terjaga kerahasiaan dan integritasnya serta mendukung pencapaian 

tujuan Bank, antara lain mencakup, menetapkan, dan menerapkan prosedur dan 

metodologi pengembangan dan pengadaan Teknologi lnformasi secara konsisten” 

(BI 2007). Sehingga dapat disimpulkan bahwa SDLC mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam IT perbankan. 

Berdasarkan data internal dari bagian Pengendalian Mutu Sistem (PMS) 

Divisi TSI (Lampiran 1), terjadi peningkatan problem report terkait proyek IT 

yang live dari tahun 2012 hingga 2014. Data menunjukan bahwa sepanjang tahun 

2014 terdapat 11% proyek yang bermasalah dari 877 total proyek. Pada tahun 

2013 terdapat 9% proyek yang bermasalah dari 883 total proyek sedangkan tahun 

2012 sekitar 7% proyek yang bermasalah dari 840 total proyek. Proyek IT tersebut 

mencakup proyek kecil hingga besar yang telah migrasi ke lingkungan produksi. 

Contoh proyek IT seperti penambahan dan perubahan parameter sistem, 

penambahan dan perubahan fitur sistem, penambahan dan perubahan report, 

modifikasi sistem, migrasi sistem, dan pembuatan sistem baru. Problem report 

yang terjadi berdasarkan jumlah test problem report (TPR) yang ditemukan saat 

pengujian dengan user dan implementation problem report (IPR) dari users atau 
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customer yang menghubungi call center pada saat implementasi atau operasional 

sistem berlangsung. 

Meningkatnya problem report yang terjadi disebabkan karena adanya 

kekurangan dan kelemahan dari penerapan prosedur SDLC Divisi TSI. 

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap 

penerapan prosedur SDLC. Selain itu, evaluasi dilakukan sebagai pemenuhan 

peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-02/MBU/2013, dalam 

Pasal 3 disebutkan bahwa setiap perusahaan BUMN wajib melakukan monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan tata kelola IT secara berkala setiap tahun (KBUMN 

2013). Namun tujuan utama dilakukannya evaluasi terhadap penerapan prosedur 

SDLC adalah untuk menghasilkan sistem informasi strategi yang handal dan 

berkualitas. 

Dalam penelitian ini, evaluasi terhadap penerapan prosedur SDLC akan 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan framework Control Objective for 

Information and Related Technology (COBIT) 4.1. COBIT merupakan framework 

tata kelola IT yang dapat membantu perusahaan untuk memahami dan mengatur 

resiko-resiko IT, menyelesaikan permasalahan dalam menjalankan aktivitas IT  

dan menghasilkan keputusan strategis IT namun sejalan dengan strategi bisnis. 

Sebagian besar sistem informasi yang terdapat di Divisi TSI bersifat strategis, 

dimana berdampak langsung terhadap aktivitas bisnis Bank BRI terutama dalam 

memberikan produk dan layanan teknologi yang optimal bagi nasabah BRI. Jika 

permasalahan sistem yang terjadi tidak segera diselesaikan maka dapat 

menimbulkan kegagalan operasional dan bisnis perusahaan. Perusahaan akan 

beresiko kehilangan nasabah dan keuntungan karena kalah bersaing dengan 

perusahaan lain terutama dalam mempertahankan nasabah. Maka framework 

COBIT 4.1 dapat menjadi solusi untuk menumbuhkan awareness, 

mengidentifikasi weakness, dan melakukan improvement terhadap permasalahan 

teknis maupun strategis yang terjadi di Divisi TSI. 

Pertimbangan lain mengapa menggunakan framework COBIT 4.1 sebagai 

alat bantu untuk mengevaluasi penerapan prosedur SDLC karena sesuai dengan 

rekomendasi peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-

02/MBU/2013. Dalam peraturan tersebut merekomendasikan penggunaan model 

assesment dari Maturity Model COBIT 4.1 sebagai mekanisme audit untuk 

mengukur maturity level dari tata kelola IT. Target maturity level dari tata kelola 

IT perusahaan BUMN dalam 5 tahun ke depan sesuai dengan rekomendasi 

kementerian BUMN dan mengacu kepada best practice standar di industri dunia 

minimal mencapai maturity level 3 dari 5 level pencapaian (KBUMN 2013). 

Setiap level menunjukkan kualitas pelaksanaan dari masing-masing pengendalian 

di dalam organisasi. Hasil evaluasi menggunakan maturity model COBIT 4.1 

diharapkan dapat menemukan kelemahan dalam penerapan prosedur SDLC, 

sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan agar pengembangan sistem 

informasi menjadi lebih baik, terorganisir, efisien dan efektif serta dapat 

memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada stakeholder.  

Tahapan selanjutnya adalah menyajikan rekomendasi perbaikan penerapan 

prosedur SDLC kepada manajemen Divisi TSI dalam bentuk framework IT 

balanced scorecard (IT BSC). IT BSC dapat menjadi sarana komunikasi bagi 

perusahaan dengan menerjemahkan strategi IT ke dalam bentuk tindakan-tindakan 

yang dapat diukur. IT BSC dalam penelitian ini fokus menjelaskan strategi IT dan 
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tindakan-tindakan yang dibuat berdasarkan rekomendasi perbaikan penerapan 

prosedur SDLC Divisi TSI. Pendekatan dengan IT BSC dilakukan karena setiap 

proses IT COBIT mempunyai goals dan metrics yang bertujuan untuk mengukur 

hasil dan kinerja perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip balanced scorecard. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa COBIT sudah menyediakan semua komponen yang 

penting untuk membangun sebuah IT BCS. COBIT 4.1 juga sudah menyediakan 

pemetaan proses IT COBIT ke dalam empat perspektif IT, yaitu Corporate 

Contribution, User Orientation, Operational Excellence dan Future Orientation. 

Setiap perspektif terdiri dari 3 struktur yaitu mission, objective dan measure. 

Penggunaan IT BSC diharapkan dapat menjadi rekomendasi keputusan strategis 

IT Divisi TSI mengenai perbaikan penerapan prosedur SDLC yang adaptable 

namun tetap selaras dengan strategi bisnis dan visi misi Bank BRI. Pada akhirnya 

Divisi TSI akan dapat menghasilkan sistem IT yang handal, robust, agile, 

berkualitas, available, dan accountable. 

  

 

Perumusan Masalah 

1. Bagaimana memilih proses IT COBIT yang berhubungan dengan prosedur 

SDLC Divisi TSI? 

2. Bagaimana menilai maturity level COBIT dari penerapan prosedur SDLC 

Divisi TSI? 

3. Bagaimana rekomendasi perbaikan dalam penerapan prosedur SDLC Divisi 

TSI? 

4. Bagaimana merancang framework IT BSC tentang perbaikan penerapan 

prosedur SDLC Divisi TSI? 

  

 

Tujuan Penelitian 

1. Melakukan pemilihan proses IT COBIT yang berhubungan dengan prosedur 

SDLC Divisi TSI.  

2. Melakukan penilaian maturity level COBIT dari penerapan prosedur SDLC 

Divisi TSI. 

3. Memberikan rekomendasi perbaikan dalam penerapan prosedur SDLC 

Divisi TSI. 

4. Menentukan rancangan framework IT BSC tentang perbaikan penerapan 

prosedur SDLC Divisi TSI. 

 

 

Manfaat Penelitian 

1. Maturity level COBIT dapat memberikan informasi mengenai kondisi 

penerapan prosedur SDLC Divisi TSI saat ini dan menjadi acuan untuk 

menyempurnakan penerapan prosedur SDLC sesuai yang diharapkan. 

2. Rekomendasi perbaikan penerapan prosedur SDLC dapat meningkatkan 

kualitas dari inhouse development dan keuntungan bisnis BRI. 
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3. Framework IT BSC berguna untuk mengukur kinerja Divisi TSI serta 

memudahkan manajemen IT untuk memonitor dan mengawasi penerapan 

prosedur SDLC Divisi TSI. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

1. Penelitian ini akan dilaksanakan di Divisi TSI Bank BRI dari bulan Februari 

2015 hingga April 2015.  

2. Penelitian difokuskan pada evaluasi proses IT COBIT yang berkaitan 

dengan prosedur SDLC Divisi TSI.  

3. Alat assesment untuk mengukur maturity level penerapan prosedur SDLC 

menggunakan Maturity Model COBIT 4.1.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Tata Kelola IT 

Tata kelola IT adalah tanggung jawab dari eksekutif, jajaran direksi dan 

termasuk kepemimpinan, struktur organisasi serta proses yang memastikan bahwa 

teknologi informasi mampu mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan 

perusahaan (ITGI 2007). Tata kelola IT merupakan kerangka kerja dalam 

melakukan pemilihan keputusan dan akuntabilitas untuk mendorong prilaku yang 

diinginkan dalam penggunaan teknologi informasi (Weill dan Jeanne 2004). Tata 

kelola IT memiliki 5 fokus area yaitu Strategic Alignment, Value Delivery, 

Resource Management, Risk Management, dan Performance Measurement 

(Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Strategic Aligment, memastikan keterkaitan antara bisnis dengan ketentuan 

rencana teknologi informasi, pemeliharaan serta validasi usulan nilai 

teknologi informasi, dan menyelaraskan tujuan bisnis dan tujuan teknologi 

informasi. Strategi bisnis mempengaruhi strategi IT sehingga penyesuain 

 

Gambar 1  Wilayah fokus tata kelola IT 
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