
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dewasa ini penggunaan Sistem Informasi (SI) di perusahaan yang bergerak 

dalam bidang bisnis semakin hari semakin meningkat. Saat ini SI digunakan untuk 

mencapai tujuan bisnis, memberikan keunggulan kompetitif dalam pangsa pasar 

yang dituju dan menjadi nyawa bagi setiap perusahaan yang bergerak di bidang 

bisnis, termasuk di bidang bisnis produsen minuman ringan. Penggunaan SI tidak 

hanya terbatas pada proses operasional dan mencatat transaksi bisnis semata, 

tetapi sudah digunakan di dalam proses bisnis, penentuan strategi bisnis dan 

pengambilan keputusan eksekutif. Selain itu SI itu sendiri mempunyai peranan 

dan menjadi komponen yang sangat penting dalam pertumbuhan, perkembangan 

serta keberhasilan di suatu perusahaan. Perusahaan yang sukses harus menyadari 

manfaat dari SI dan menggunakan SI untuk mendorong (drive) nilai nilai 

stakeholder (stakeholder value), serta menyadari dan melakukan pengelolaan 

risiko (risk management) terhadap risiko-risiko yang terkait dengan perencanaan 

dan implementasi SI (Adityawarman 2012).  

Penerapan SI dapat dimanfaatkan secara maksimal, jika penerapannya 

sesuai dengan tujuan, visi dan misi perusahaan dan tentunya juga harus diimbangi 

dengan pengaturan dan pengelolaan yang tepat, sehingga kerugian-kerugian yang 

mungkin terjadi dapat dihindari. Kerugian yang dimaksud dapat timbul dari 

masalah-masalah seperti adanya kasus kehilangan data, kebocoran data, informasi 

yang ada tidak akurat yang disebabkan oleh pemrosesan data yang salah sehingga 

integritas data tidak dapat dipertahankan, penyalahgunaan komputer, serta 

pengadaan  investasi yang bernilai tinggi namun tidak diimbangi dengan 

pengembalian nilai yang sesuai. Kerugian tersebut sebagian besar disebakan 

karena perencanaan dan implementasi SI yang tidak berjalan sesuai yang 

diharapkan. Hal-hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi pengambilan 

keputusan, termasuk mempengaruhi efektifitas dan efisiensi didalam pencapaian 

tujuan dan strategi organisasi.  

O’Brien dan Marakas (2009) menyatakan bahwa masalah yang umum 

ditemukan pada proses perencanaan SI adalah kurangnya keterlibatan pihak 

manajemen dan user dalam proses perencanaan, mengabaikan visi dan misi dari 

perusahaan, kurang memahami kondisi lingkungan dan internal perusahaan, hanya 

bergantung pada permintaan sebagian user saja dan tidak memandang kemajuan 

dari Teknologi Informasi (TI) itu sendiri. Selain hal itu permasalahan umum yang 

ditemukan pada proses implementasi SI adalah kualitas sistem yang kurang baik, 

kurangnya komitmen dari pihak manajemen dalam proses implementasi, dan 

adanya penolakan dari user terhadap pengembangan dan perubahan SI itu sendiri. 

Sehubungan dengan peran SI yang sangat penting di dalam suatu perusahaan dan 

untuk mengetahui sejauh mana keberhasilannya dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang ditetapkan, serta ditambah adanya permasalahan diatas mendorong 

munculnya kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap SI.  

PT. Coca-Cola Amatil Indonesia yang biasa disingkat PT. CCAI merupakan 

produsen minuman ringan di Indonesia yang berdiri pada tahun 1993. PT. CCAI 

merupakan perusahaan patungan (joint venture) antara perusahaan-perusahaan 
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lokal yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha independen dan Coca-Cola  Amatil 

Limited.  Selama lebih dari dua dasawarsa, PT. CCAI tumbuh dan berkembang 

sebagai salah satu produsen minuman ringan dengan pangsa pasar terbesar di 

Indonesia dengan jumlah asset sebesar Rp 35,04 triliun pada tahun 2014 

meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 34,45 triliun (annual report CCA  

2014). 

Tingkat persaingan yang semakin ketat dalam industri minuman ringan di 

Indonesia saat ini, menuntut PT. CCAI untuk dapat mampu beradaptasi dan terus 

menciptakan inovasi secara berkelanjutan agar mampu bersaing dalam mencapai 

tujuan bisnisnya. PT. CCAI dituntut untuk dapat menganalisis data perusahaannya 

dengan tepat dan cermat agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Analisis 

data yang dilakukan perusahaan akan digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Dimana saat ini pengambilan keputusan yang mengandalkan intuisi sudah tidak 

dapat digunakan lagi, mengingat lingkungan bisnis dewasa ini semakin rumit. 

Karena faktor-faktor di atas perusahaan membutuhkan sebuah alat bantu yang 

dapat digunakan untuk mengolah data untuk menjadi informasi yang kelak akan 

menjadi pengetahuan yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengambil 

keputusan. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah dengan 

implementasi SI Intelijen Bisnis (Business Intelligence) yang biasa disingkat BI. 

Implementasi BI dapat membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 

informasi yang lengkap, berkualitas, dan sesuai kebutuhan dari setiap tingkatan 

dan fungsi unit bisnis untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan 

strategis dan operasional. Dan proses pengambilan keputusan yang cepat 

diperoleh dari implementasi BI yang relevan dan tepat waktu (Pirttimaki dan 

Hannula 2013).  

Implementasi BI sudah dilakukan PT. CCAI sejak tahun 2003. 

Implementasi BI sejalan dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi  (IT 

Strategic Plan) yang disingkat ITSP PT. CCAI tahun 2000 dengan tujuan untuk 

memberikan solusi berbasis Teknologi Informasi (TI) didalam mendukung 

manajemen dalam pengambilan keputusan. Berkenaan dengan hal tersebut saat ini 

sudah dibangun beberapa SI yang termasuk didalam BI PT. CCAI, antara lain : SI 

Eksekutif (SIE) Instrumen Perusahaan (Company Dashboard), aplikasi 

penambangan data (data mining), sistem pendukung pengambilan keputusan 

(Descision Support System), aplikasi proses on-line analitis (Online Analytical 

Processing), aplikasi gudang data (data werehouse) dan sistem berbasis 

pengetahuan (Knowledge Management System). Hal ini perlu adanya pengelolaan 

sistem dengan baik, fokus dan perencanaan yang baik.  

Dalam rangka menunjang implementasi berbagai program aplikasi 

sebagaimana tersebut di atas, PT. CCAI  menyiapkan sumber daya yang terdiri 

dari sejumlah perangkat keras dan jaringan komunikasi untuk mendukung 

berjalannya sistem, diantaranya : pusat data (Data Centre), pusat penanggulangan 

bencana (Disaster Recovery Centre), komputer, Server, Penghubung (Gateway), 

terminal komputer, notebook, tablet, jaringan lokal dan internet. Menurut Moss 

dan Atre (2003) BI harus dapat mendukung tujuan strategis perusahaan. Sangat 

jelas bahwa menyelaraskan alokasi sumberdaya dengan strategi bisnis sangat 

penting untuk daya saing dari BI (Williams dan Williams 2007).  

Berbagai asset teknologi informasi yang dimiliki PT. CCAI sebagaimana 

tersebut di atas tentunya tidak akan memberikan dampak yang positif dalam 
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rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja organisasi apabila tidak 

dilaksanakan tata kelola yang baik. Investasi yang dikeluarkan oleh PT. CCAI 

cukup besar yaitu sekitar 50 % dari keseluruhan anggaran belanja (budget) 

departemen TI atau sekitar 72 miliar rupiah setiap tahun dialokasi kan untuk 

mendukung implementasi dan pengembangan BI yang terdiri dari biaya lisensi 

perangkat lunak, sumber daya manusia, perangkat keras dan perangkat 

komunikasi data. Meskipun investasi yang dikeluarkan PT.CCAI cukup besar 

namun belum pernah dilakukan evaluasi sehingga sering terjadi permasalahan 

seperti  integritas data tidak dapat dipertahankan, informasi yang dilaporkan tidak 

akurat, sistem sering mengalami down time, ketersediaan informasi tidak tepat 

waktu (on time) sesuai dengan tingkat persetujuan layanan (Sevice Level 

Agreement (SLA)) yang disepakati, sistem tidak terpercaya (reliable) , dibutuhkan 

waktu yang cukup lama pada saat mengakses dan men-download informasi dari 

sistem, jika ada keluhan dari pengguna tidak direspon dengan cepat, manajemen 

perubahan tidak diterapkan dengan baik, divisi TI kurang disiplin dalam 

menerapkan pengelolaan proyek dan pengelolaan sumber daya manusia yang 

kurang efektif. Adanya permasalahan tersebut yang mempengaruhi penurunan 

utilisasi penggunaan BI sebesar 54% sejak di implementasikan.  

Berdasarkan hal tersebut dan mengingat fungsi BI dalam mendukung 

pengambilan keputusan sangat vital sehingga sangat perlu dilakukan evaluasi BI 

di PT.CCAI secara menyeluruh terhadap tata kelola, sumber daya dan kinerja.  

Evaluasi terhadap tata kelola BI di PT. CCAI diukur dengan menggunakan 

tingkat kematangan (maturity level) yang terdapat didalam kerangka COBIT. 

COBIT adalah suatu panduan standar dan kerangka kerja (framework) untuk 

praktek manajemen TI dan sekumpulan dokumentasi praktik terbaik (best 

practices) untuk tata kelola TI yang dapat membantu auditor, manajemen, dan 

pengguna dalam menjembatani pemisah (gap) antara risiko bisnis, kebutuhan 

pengendalian, dan permasalahan-permasalahan teknis.  

Sedangkan model kematangan (maturity model) itu sendiri adalah suatu 

model kematangan yang dimiliki oleh COBIT dan digunakan dalam mengukur 

seberapa baik proses-proses SI. Dengan menggunakan model kematangan  

(maturity model), manajemen dapat mengukur tingkat kematangan (maturity 

level), posisi proses SI yang sekarang dan menilai hal yang diperlukan untuk 

meningkatkannya dalam hal ini pengukuran yang dilakukan terhadap BI di PT. 

CCAI. 

 Selain pengukuran terhadap tingkat kematangan juga perlu dilakukan 

investigasi terhadap sumber daya SI (sumber daya manusia (brainware), 

perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), perangkat data 

(dataware) dan perangkat jarigan (netware)) yang digunakan pada BI serta 

pengukuran kualitas sistem,  kualitas informasi dan kualitas layanan pada BI dari 

persepsi pengguna untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan penggunanya secara 

berkesinambungan dan mengetahui bagaimana kenyataan (real) implementasi BI 

dari perspektif pengguna aplikasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada 

pengguna aplikasi. 
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Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang saya uraikan di latar belakang penelitian, maka 

rumusan masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana kondisi sumber daya SI dalam rangka mendukung implementasi 

BI di PT. CCAI ? 

2. Bagaimana kematangan implementasi BI di PT. CCAI ? 

3. Bagaimana kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan BI di PT. 

CCAI ? 

Hal tersebut diperlukan dalam rangka perencanaan, pengembangan dan 

perbaikan implementasi BI di PT. CCAI. 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hal hal yang saya uraikan di perumusan masalah, maka dapat 

dirumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Menginvestigasi sumber daya SI sebagai pendukung implementasi BI di PT. 

CCAI  

2. Menganalisis tingkat kematangan implementasi BI di PT. CCAI 

3. Menganalisis kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan BI di PT. 

CCAI 

 

Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan hal – hal yang diuraikan di latarbelakang, rumusan masalah, 

dan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Dapat mengetauhi sumber daya SI untuk mendukung implementasi BI di 

PT.CCAI 

2. Dapat mengetauhi level tingkat kematangan implementasi BI di PT. CCAI 

3. Dapat mengetauhi kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan BI 

di PT. CCAI  

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup kajian penelitian ini dibatasi pada : 

1. Invesigasi sumber daya SI yang terdiri dari (hardware, software, dataware, 

netware, dan brainware) untuk mendukung implementasi BI di PT. CCAI 

2. Pengukuran tingkat kematangan implementasi BI di PT. CCAI menggunakan 

model kematangan COBIT 4.1 

3. Pengukuran kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan BI di 

PT.CCAI dari tahun 2003 sampai dengan Oktober 2015. 

4. Tidak melihat hubungan kausatif terhadap pengukuran tingkat kematangan 

implementasi BI di PT. CCAI menggunakan model kematangan COBIT 4.1 

dan pengukuran kualitas sistem,  kualitas informasi dan kualitas layanan BI di 

PT.CCAI. 

 

 

 

  




