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ABSTRACT 

 

Department of Communication, Informatics, and Statistics (DISKOMINFOTIK) Riau 

Province has an e-office application to support the existing administrative process.  E-

office applications are designed and developed by the division of Applications and 

Informatics. In the process of managing incidents and problems that occur against this 

application,  there is an escalation flow that has not been well defined and has never been 

done to evaluate maturity level measurement before, so it is necessary to measure the 

level of maturity in this e-office application. This research focused on measurements 

using Information Technology Infrastructure Library (ITIL) Version 3 framework on the 

subdomain of incident management and problem management. Based on the results of 

measurements, the maturity level of each subdomain got a score of 2,646 and 3,280, the 

score showed that both subdomain's activities are at level 3 (defined). With the expected 

maturity at level 5 (optimized), it is necessary to provide recommendations that will 

support the process of increasing the maturity of both subdomains in e-office 

applications. 

 

Keyword: E-office, Maturity Level, ITIL Versi 3, Incident Management, Problem 

management.  

ABSTRAK 

 

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DISKOMINFOTIK) Provinsi Riau 

memiliki aplikasi e-office untuk membantu proses administrasi perkantorannya.  Aplikasi 

e-office dirancang dan dikembangkan langsung oleh bidang Aplikasi dan Informatika.  

Dalam proses pengelolaan insiden dan masalah yang terjadi, terdapat alur eskalasi 

penanganan yang belum terdefinisi dengan baik, dan belum pernah dilakukan evaluasi 

tingkat kematangan pada aplikasi e-office sebelumnya, sehingga diperlukan adanya 

pengukuran tingkat kematangan pada aplikasi ini. Penelitian ini berfokus pada 

pengukuran menggunakan kerangan kerja Information Technology Infrastructure Library 

(ITIL) Versi 3 dengan subdomain incident management dan problem management. 

Berdasarkan hasil dari pengukuran, masing-masing subdomain mendapatkan skor 2,646 

dan 3,280 dimana skor tersebut menunjukan tingkat kematangan dari kedua subdomain 

berada pada level 3 (defined). Dengan tingkat kematangan yang diharapkan yaitu level 5 

(optimized) maka diberikan rekomendasi-rekomendasi yang akan mendukung proses 
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peningkatan tingkat kematangan dari penerapan aktivitas kedua subdomain pada aplikasi 

e-office DISKOMINFOTIK Provinsi Riau.  

 

Kata Kunci: E-office, Maturity Level, ITIL Versi 3, Incident Management, Problem 

management. 
 

PENDAHULUAN 

 

Manfaat teknologi informasi (TI) telah menjadi pendorong utama pentingnya TI 

dalam mendukung dan meningkatkan produktivitas perusahaan atau organisasi. 

Perkembangan TI ini juga mampu mengubah cara melakukan berbagai kegiatan termasuk 

penyelenggaraan pemerintahan negara maupun daerah. Kemampuan pemerintah dalam 

mengembangkan penerapan TI dibuktikan dengan adanya electronic government yang 

lebih dikenal dengan e-government yaitu pemerintahan yang berbasis internet. 

Konsep e-government ini juga berkembang di Provinsi Riau, salah satu 

perkembangan e-government di Provinsi Riau dapat dilihat dari pengimplementasian 

aplikasi e-Office disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan 

pemerintahan Provinsi Riau. Berdasarkan peraturan gubernur Riau Nomor 56 Tahun 

2016, e-Office adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan naskah secara 

elektronik yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

bersifat legal dan berbasis web.  

Melalui Bidang Aplikasi dan Informatika DISKOMINFOTIK Provinsi Riau, 

aplikasi e-Office ini disediakan dan dikembangkan sehingga dapat digunakan oleh OPD 

Provinsi Riau, tak terkecuali dengan DISKOMINFOTIK Provinsi Riau sendiri. Sebagai 

pihak pengguna juga pengembang aplikasi pelayanan e-government, DISKOMINFOTIK 

harus memastikan ketersedian layanan dan juga penanganan insiden disetiap layanannya 

terkhusus pada aplikasi e-office sehingga dapat meminimalisir timbulnya masalah-

masalah. Untuk melihat seberapa jauh tingkat dari penanganan insiden dan masalah yang 

terjadi pada aplikasi e-office yang sedang berjalan di DISKOMINFOTIK Provinsi Riau 

perlu diadakan evaluasi terhadap pengelolaan aplikasi e-office tersebut. Evaluasi yang 

dilakukan yaitu mengukur tingkat kematangan dari penerapan dan pengelolaan aplikasi 

e-office menggunakan kerangka kerja ITIL V3 yang berfokus pada domain service 

operation dengan subdomain yang menjadi indikator utama evaluasi yaitu incident 

management dan problem management. 

 

STUDI PUSTAKA 

 

a. Evaluasi 

Menurut Purwanto (2002), evaluasi adalah pemberian nilai terhadap sesuatu. Selain 

dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan 

menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif 

keputusan. Sedangkan menurut Kumano (2001) evaluasi merupakan penilaian terhadap 

data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen (Wulan, 2001). 

Evaluasi maturitas (maturity) merupakan salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan 

untuk mengetahui suatu proses atau fungsi dalam perkembangannya telah mencapai tahap 

terbaik yang seperti apa, sehingga dengan hasil evaluasi maturitas tersebut dapat 
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diidentifikasi bagian mana yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tingkat maturitas 

yang maksimal. 

 

b. Aplikasi e-office 

E-Office adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan naskah secara 

elektronik yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

bersifat legal dan berbasis web(Riau, 2016). 

 

c. Kerangka Kerja ITIL V3 

ITIL atau Information Technology Infrastructure Library (Pustaka Infrastruktur 

Teknologi Informasi), 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 

(Hilabi & Huda, 2019). 

Gambar 1. Siklus Layanan ITIL Versi 3 

 

Adapun manfaat dari kerangka kerja ITIL V3, yaitu: 

1. Peningkatan kepuasan pengguna dan pelanggan dengan layanan TI. 

2. Meningkatkan ketersediaan layanan, langsung mengarah untuk meningkatkan 

keuntungan bisnis dan pendapatan. 

3. Penghematan keuangan melalui pengurangan pengerjaan ulang, waktu yang hilang, 

peningkatan penggunaan manajemen sumber daya. 

4. Meningkatkan waktu terhadap pasar untuk produk dan jasa baru. 

5. Meningkatkan pengambilan keputusan dan risiko dioptimalkan. 

Pada ITIL V3 terdapat 5 siklus yang disebut dengan service lifecycle, yaitu service 

strategy, service design, service transition, service operation, continual service 

improvement. 

 

d. Service Operation 

Operasional layanan (service operation) 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. 
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Panduan-panduan ini mencakup bagaimana menjaga kestabilan operasional layanan TI 

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

(Putra, 2016). 

Proses yang ada pada domain service operation adalah sebagai berikut: 

1. Event management 

2. Inicident management 

3. Problem management 

4. Request fulfillment 

5. Access management 

Pada penelitian ini proses evaluasi akan fokus pada subdomain incident management 

dan problem management. Incident management bertujuan untuk mengembalikan 

layanan secepat mungkin, dan untuk meminimalkan dampak merugikan pada operasi 

bisnis, sedangkan problem management bertujuan untuk mengelola siklus hidup semua 

masalah mulai dari identifikasi pertama hingga penyelidikan lebih lanjut, dokumentasi, 

dan penghapusan akhirnya. Manajemen masalah berusaha untuk meminimalkan dampak 

buruk dari insiden dan masalah pada bisnis yang disebabkan oleh kesalahan yang 

mendasari dalam Infrastruktur TI, dan untuk secara proaktif mencegah terulangnya 

insiden yang terkait dengan kesalahan ini. Manajemen masalah berusaha untuk 

mendapatkan akar penyebab insiden, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan 

kesalahan yang diketahui dan memulai tindakan untuk memperbaiki atau memperbaiki 

situasi (The Stationery Office, 2011). 

 

e. Maturity Model 

Sesuai yang tertera dalam buku (Axelos, 2013) yang membahas ITIL Maturity Model 

terdapat 6 level, yaitu: absence, initial, repeatable, defined, managed, optimized. 

Semakin tinggi maturity level akan semakin baik proses pengelolaan teknologi informasi, 

yang secara tidak langsung bermakna semakin reliable dukungan teknologi informasi 

dalam proses pencapaian tujuan organisasi (Axelos, 2013). 

 

f. RACI Chart 

RACI adalah proses pemeriksaan langkah proses, tugas, aktivitas, usaha, keputusan 

atau pemeriksaan guna menentukan siapa yang akuntabel, bertanggung jawab, 

diinformasikan atau dikonsultasikan. Alat yang digunakan untuk melakukan analisis 

RACI adalah(Anam et al., 2019): 

1. Responsible (R), bertanggung jawab untuk melaksanakan jawaban atas keputusan 

tersebut. 

2. Accountable (A), berwenang untuk menyetujui jawaban atas keputusan tersebut 

3. Consulted (C), mereka yang pendapatnya banyak dicari, dan dengan siapa ada 

komunikasi dua arah. 

4. Informed (I), mereka yang diberitahu setelah keputusan dibuat, dan dengan siapa ada 

komunikasi satu arah. 

 

g. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Athayya Salsabila Anandityo (2020) berjudul 

“Evaluasi Incident Management Dan Problem Management Sistem Informasi 

Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan 
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Kabupaten Malang Menggunakan Framework ITIL V3”. Penelitian ini dilakukan dengan 

fokus untuk mengevaluasi SIMRS dengan hasil akhir berupa rekomendasi perbaikan dan 

peningkatan layanan SIMRS yang berjalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan 

Kabupaten Malang.  

 

METODE PENELITIAN  

 

a. Tahapan Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini tergambar dalam gambar 2 berikut: 

 

Gambar 2. Tahapan Penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Pengumpulan data awal 

Sebelum melakukan penyebaran kuesioner, pemulis melakukan sesi wawancara 

kepada staf bidang aplikasi dan infotmatika. Setelah melakukan wawancara dengan 

narasumber kemudian menentukan RACI untuk melihat siapa-siapa saja yang memiliki 

peran dalam pengelolaan aplikasi e-office. Dari hasil pemetaan RACI diperoleh 6 

responden dengan keterangan sebagai berikut: 

Tabel 1. Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabatan Keterangan 

Ketua Bidang Aplikasi dan 
Informatika 

Responden 1 

Seksi Pengembangan dan 

Pengelolaan Aplikasi  
Responden 2 

Staff SPPA Responden 3 

Staff SPPA Responden 4 

Staff SPPA Responden 5 

Staff SPPA Responden 6 

Studi Pustaka 

Pengumpulan Data Awal 

 

Penyusunan Kuesioner 

Analisa Data 

 

Pengujian Kuesioner 

 

Analisis Tingkat 

Kematangan (maturity level) 

 

Analisis Kesenjangan (GAP 

analysis) 

 

Formulasi Rekomendasi 

 

Pengumpulan Data Lanjutan 
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b. Penyusunan Kuesioner 

Tahap ini melakukan penyusunan kuesioner berdasarkan aktivitas-aktivitas pada 

subdomain incident management dan problem management. Masing-masing subdomain 

terdiri atas 9 indikator utama yang menghasilkan pernyataan-pernyataan dan akan 

ditujukan kepada responden. 

 

c. Pengumpulan data lanjutan 

Pengumpulan data lanjutan yang dimaksud yaitu memvalidasi kembali jawaban dari 

responden kepada bidang pengembangan dan pengelolaan aplikasi dan informatika 

 

d. Pengujian kuesioner 

Proses pengujian kuesioner menggunakan pengujian validitas dan reliabilitas, yang 

bertujuan untuk mengukur apakah hasil dari kuesioner yang ditujukan kepada responden 

dapat dipercaya atau valid sehingga hasilnya dapat digunakan unutk proses-proses 

berikutnya. Pengujian validitas menggunakan metode korelasi product moment peason¸ 

sedangkan uji reliabilitas menggunakan metode cronbach alpha. 

Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan dalam pengujian ini adalah jika 

𝑟𝑥𝑦  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka kuesioner akan dinyatakan valid, jika 𝑟𝑥𝑦 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka kuesioner tidak 

valid. Berikut adalah rumus korelasi pearson product moment yang digunakan yaitu pada 

persamaan (1) (Saepul Hamdani, 2014): 

𝑟𝑥𝑦 =
N ∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑁 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2][𝑁∙∑ 𝑦2−(∑ 𝑦)2]
    (1) 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦  = koefisien korelasi antara x dan y 

N = jumlah subjek 
∑ 𝑥𝑦 = jumlah perkalian antara skor x dan skor y 
∑ 𝑥 = jumlah total skor x 
∑ 𝑦 = jumlah total skor y 
∑ 𝑥2  = jumlah dari x kuadrat  
∑ 𝑦2 = jumlah dari y kuadrat  

 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Incident Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

1 II01 0.8346 0.8114 VALID 

2 II02 0.9206 0.8114 VALID 

… … … … … 

29 ICL01 0.9145 0.8114 VALID 

30 ICL02 0.273 0.8114 TIDAK 

31 ICL03 0.8300 0.8114 VALID 

32 ICL04 0.9886 0.8114 VALID 
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Dari hasil pengujian validitas terhadap butir pernyataan setiap subdomain terdapat 

butir yang dinyatakan tidak valid, sehingga tidak diikutsertakan dalam pengujian 

selanjutnya.  

 

Untuk mengukur reliabilitas data penelitian yaitu dengan menggunakan cronbach 

alpha (Saepul Hamdani, 2014). Berikut rumus cronbach’s alpha yang dapat dilihat dalam 

persamaan (2): 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘−1
) (1 −

∑ 𝑆𝑡

𝑆𝑡
)     (2) 

Keterangan: 

𝑟11  = nilai reliabilitas 

𝑘  = jumlah item 
∑ 𝑆𝑡 = jumlah varian skor tiap-tiap item 

𝑆𝑡  = varian total  

 

Hasil uji realibiltas dilihat dari nilai cronbach alpharealibiltas yang baik adalah 

semakin mendekati 1. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach 

alpha> 0.6 (Sopian & Suwartika, 2019). 

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas 

Subdomain 
Butir 

Instrumen 

Nilai Cronbach 

alpha 
Keterangan 

Incident Management 31 0.98658 RELIABEL 

Problem Management 24 0.98701 RELIABEL 

 

e. Analisa Data 

Pada tahap ini terdapat 2 analisa data yang dilakukan yaitu analisa tingkat kematangan 

dan analisa tingkat kesenjangan. 

1. Analisa tingkat kematangan 

Pengukuran terhadap nilai kematangan (maturity level) dilakukan dengan 

menggunakan rumus berikut (Anam et al., 2019): 

 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 =
∑(𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛)

∑(𝑝𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟)
    (3) 

Tabel 4. Hasil Tingkat Kematangan Incident management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kode 
Responden 

Maturity Indicator Maturity Level 
1 2 3 4 5 6 

Incident Identifitication (Mengidentifikasi insiden) 

2.646 

1 II01 4 3 4 5 5 3 
3.958 

2 II02 4 3 3 5 5 4 

… … 

29 ICL01 4 3 3 5 5 3 

3.722 30 ICL03 4 3 4 5 5 3 
31 ICL04 3 3 3 4 4 3 
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2. Analisa Kesenjangan 

Analisa ini berguna untuk melihat seberapa jauh kesenjangan yang ada setelah 

membandingkan nilai kematangan saat ini dan nilai kematangan yang diharapkan oleh 

bidang aptika selaku pengembang dan pengelola e-office. Dalam hal ini, nilai kematangan 

yang diharapkan oleh bidang aptika yaitu berada pada level 5 (optimized).   
 

f. Formula Rekomendasi 

Berikut formula rekomendasi dari subdomain incident management dan problem 

management. 

Tabel 5. Formula Rekomendasi 
Subdomain Rekomendasi 

Incident 

Management 

 

1. Memanfaatkan semaksimal mungkin sumber input pelaporan yang 

diimplementasikan melalui website lapor.go.id. 

2. Mencantumkan beberapa informasi tambahan yang disarankan oleh kerangka 

kerja ITIL V3 seperti, ID, tanggal dan waktu insiden, metode pemberitahuan 

(telepon, email, dsb), deskripsi gejala, pihak yang bertanggung jawab atas 

penanganan, dan waktu penutupan kasus. 

3. Melakukan pengkategorian insiden dapat disusun berdasarkan perkiraan lama 
penanganan, implikasi terhadap proses bisnis, dan jumlah staf teknis yang telibat.  

4. Diperlukan adanya prosedur yang mengatur bagaimana insiden yang dilaporkan 

disusun kedalam skala prioritas.  

5. Meningkatkan penanganan insiden yang dapat diselesaikan langsung oleh 

helpdesk dengan melakukan pelatihan terkait insiden-insiden yang hanya 

membutuhkan waktu singkat dalam proses penanganannya dan masih terhubung 

dengan user. Membuat daftar insiden yang membutuhkan penanganan khusus 

oleh tim teknis, sehingga mempersingkat waktu user dalam menunggu proses 

penyelesaian insiden yang dialami. 

Problem 

Management 

1. Penyesuaian dengan kondisi ideal ITIL V3 untuk mendeteksi problem dilakukan 

melalui beberapa sumber seperti service desk, event management, dan incident 

management.  

2. Melengkapi dokumen pencatatan dengan beberapa item atau informasi terkait 
problem (inisiden berulang) yang disarankan untuk memenuhi kondisi ideal. Hal 

tersebut dapat diatur dalam standar operasional prosedur, sehingga informasi yang 

diperlukan untuk proses selanjutnya dapat terlengkapi.  

3. Dibuatkan dokumen tabel prioritas seperti yang digunakan pada incident 

prioritization yang disusun berdasarkan dampak dan estimasi pengerjaan. 

Problem yang terjadi dapat dikategorikan berdasarkan jenis insiden berulang yang 

terjadi, layanan yang mengalami problem dan komponen yang terjadi problem. 

Sedangkan, untuk memprioritaskan insiden dapat disusun berdasarkan 

kemungkinan dampak yang terjadi dan urgensi dari problem tersebut. 
 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan analisa tingkat kematangan yang dilakukan, aplikasi e-office 

DISKOMINFOTIK Provinsi Riau mendapatkan tingkat kematangan pada subdomain 

incident management yaitu 2.646 dan subdomain problem management yaitu 3.280, 

dimana kedua hasil tersebut masuk ke dalam level 3 (defined) yang berarti pentingnya 

penerapan aktivitas subdomain incident management dan problem management pada 

aplikasi e-office telah dipahami dan dijalankan, pelaksanaan aktivitas juga sudah 
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mengacu pada prosedur yang tertulis secara jelas dan didokumentasikan, serta terdapat 

pembagian tugas dan tanggungjawab yang dilakukan dengan jelas dan tertulis. 

2. Tingkat kematangan yang diharapkan oleh bidang aptika terhadap pengelolaan 

aplikasi e-office berada pada level 5 (optimized), maka nilai kesenjangan yang 

diperoleh subdomain incident management adalah 2.354 dan nilai kesenjangan pada 

subdomain problem management adalah 1.720. Dengan hasil tingkat kesenjangan 

tersebut menunjukkan masih terdapat beberapa proses yang belum sesuai dengan 

kondisi ideal atau standar yang disarankan ITIL V3.  

3. Rekomendasi yang dihasilkan untuk mengatasi kesenjangan yang ada dan mencapai 

tingkat kematangan yang diharapkan yaitu dengan melakukan penyesuaian aktivitas 

atau proses pengelolaan aplikasi e-office sesuai dengan kondisi ideal atau standar dari 

ITIL V3.  
SARAN 

Adapun saran yang dapat digunakan sebagai masukan yang lebih baik kepada 

peneliti selanjutnya yaitu: 

1. Melanjutkan atau merancang rekomendasi dari subdomain lainnya seperti, event 

management, request fullfilment dan continual service improvement. Sehingga proses 

pengukuran dengan domain service operation pada aplikasi e-office dapat terukur 

secara lengkap. 

2. Melakukan evaluasi e-office dengan kerangka kerja ITIL versi terbaru yaitu ITIL V4 

atau menggunakan kerangka kerja lainnya, sehingga bidang aptika memiliki berbagai 

masukan yang dapat digunakan dalam mengelola dan mengembangkan aplikasi e-

office ini. 
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