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BAB 4   

IMPELMENTASI DAN PEMBAHASAN 

4.1. RACI Chart 

Berdasarkan pada Bab 1 tentang RACI Chart dan Bab 2 bagan struktur 

organisasi STMIK Akakom yogyakarta , maka di petakan bagian fungsional yang 

berperan serta dalam  proses pengelolahan Sitem Informasi Akademik STMIK 

Akakom Yogyakarta dengan menggunakan  RACI chart. Yang kemudian di 

gunakan sebagai panduan dalam menetukan responden penelitian langsung yang 

di lakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada karyawan STMIK 

Akakom Yogyakarta.  Berikut pemetaan RACI chart yang di dasarkan pada 

domain MEA01. Pada Gambar 4.1 merupakan tabel Pemetaan Responden 

berdasarkan RACI Chart.:  

Tabel 4.1 Pemetaan Responden berdasarkan RACI Chart 

Struktur 

Fungsional Tabel 

RACI 

Struktur Fungsional STMIK Akakom 

Yogyakarta 

 

Jumlah 

Responden 

Chief Information 

Officer (CIO) 

Kabag. Sistem informasi dan jaringan 

Kasubag pengembangan sistem informasi 

1 

1 

Business Process 

Owner (BPO) 

 Administrasi Akademik (ADAK) 5 

Head Operation 

(HO) 

Wakil Ketua I 

Wakil Ketua III 

1 

1 

Service Manager 

(SM) 

Staff admin masing-masing program studi 

(ketua dan Sekretaris) 

7 

`Total 16 
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Tabel 4.2 RACI Chart 

Domain Practice/Activity Person 

CIO BPO HO SM 

MEA01.01 Establish a monitoring 

Approach 

R  I  C  C 

MEA01.02 Set performance and 

conformance targets 

A  R R R 

MEA01.03 Collect performance and 

conformance data 

A  R R R 

MEA01.04 Analyse and report 

Performance 

A  R R R 

MEA01.05 Ensure the implementation 

of corrective actions 

A  R R R 

 

Pada Tabel 4.2  mejelaskan tentang RACI Chart , pada mapping tersebut 

ditunjukan bahwa menggunakan control objective yang terdapat pada domain 

MEA. Secara khusus RACI chart mempunyai arti: 

1. R (Responsible) yaitu pihak pelaksana harus menyelesaikan semua 

aktivitasnya dengan tanggung jawab 

2. A (Accountable) yaitu pihak yang mengatur jalannya setiap aktivitas 

3. C (Consulted) yaitu pihak yang mendapat tugas untuk tempat konsultasi 

selama aktivitas dilaksanakan 

4. I (Informed) yaitu pihak yang mendapat informasi tentang semua 

pelaksanaan aktivitas. 
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4.1. Analsis dan Pembahasan 

Analsisi hasil dari penelitian ditulisa jika akan melakukan analisis statistik 

terhadap hasil yang di dapat atau di peroleh. Analisis statistik yang di muat 

hanyalah tampilan akhir atau dalam bentuk rangkuman yan hanya menunjukan 

hasil analsisi statistik yang di lakukan, sedangkan hasil perhitugan statistik atau 

prosedur teknik lengkapnya akan dimuat dalam bentuk lampiran. Pembahasan 

biasanya mencangkup hal-hal berikut : 

1. Penalaran hasil penelitian, baik secara teoritis, empiris maupun non 

empiris sehingga dapat menjawab pertanyaan. 

2. Perpaduan temuan penelitian dengan hasil penelitian terdahulu, serta 

implikasi dan perkembangannya dimasa mendatang. 

3.  Kesesuaian hasil penelitian dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

4.  Keterbatasan atau kekurangan dalam penelitian yang bersangkutan 

sehingga dapat diajukan sebagai rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. 

 

4.1.1. Hasil Pengumpulan Data 

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitiaan  pada bab 1, 

dan metode penelitian pada bab 3, maka penulis mencoba menyelesaikan pokok 

permasalahan yang disesuikan dengan tujuan penelitian. Penelitian akan secara 

runtut akan menganalisis dan mebahas mengenai Sistem Informsai akademik atau 

portal akademik (Siakad Akakom) yang digunakan pada STMIK Akakom 

Yogyakarta. Setelah peneliti melakukan penelitian, maka hasil penilaian dari 



49 
 

 
 

penelitian akan diberikan saran perbaikan untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal sesuia dengan tujuan pembuatan Sistem Informasi Akademik. Hasil 

penelitian akan diproses dan dibahas secara bertahap sebagai berikut: 

4.3.1.1  Hasil Dokumen 

Dalam studi dokumen dengan cara melakukan observasi dan studi pustaka, 

penulis menemukan adanya penelitian terkait dengan objek yang sama, namun 

dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda. Berikut adalah hasil studi 

pustaka dan observasi : 

1. Studi Pustaka 

Hasil tinjauan studi pustaka yang di lakukan penulis, menemukan 

beberapa penelitian yang sudah dilakukan dengan objek yang berbeda 

dengan metode yang sama namum memiliki fokus domain sama dan ada 

pula yang berbeda  , dimana hasil penelirian tersebut memberikan saran 

dan evaluasi khususnya dalam perbaikan terhadap objek yang di teliti. 

Selain itu dari hasil studi pustaka juga peneliti menemukan 

Software User Manual atau petujuk penggunaan Sistem Informasi 

Akademik atau Portal Akademik Siakad STMIK Akakom Yogyakara. 

2. Observasi 

Hasil observasi yang dilakuan peneliti dengan mengamati 

penggunaan sistem informasi akademik baik dari segi pengguna maupun 

segi pengelolah. Hasilnya observasi penulis dapat memberikan gambaran 

sistem objek yang diteliti dalam bentuk tampilan umum sistem informasi 
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Akademik Siakad, serta memberi penulis pandangan terhadap proses tata 

kelolah Sistem Informasi Akademik Siakad yang kemudian dapat di 

guunakan dalam membantu penulis dalam penelitian ini. Gambaran dari 

sistem di muat dalam bentuk lampiran. 

4.3.1.2  Hasil Wawancara 

Berdasarkan penjelasan pada Bab 3  metode pengumpulan data 

(Wawancara ), Berikut pada Table 4.3 merupakan table hasil Wawancara dengan 

narasumber, hasil wawancara ini merupakan penguatan atas hasil jawaban 

responden terhadap Kuesioner yang di sebarkan,  dengan jawaban atas pertanyaan 

wawancara.  dimana dalam penyusunan pertanyaan di ringkas dari setiap proses 

atribut yang terdapat di dalam Kuesioner  dengan tujuan bahwa hasil yang di 

dapat dari kuesioner sesuai dengan pernyataan Narasumber yang di dapat melalui 

sesi wawancara tersebut.  Hasil kuesioner yang di maksud adalah pada sub bab 

4.3.1.3 hasil Kuesioner. 

Tabel 4.3 Tabel Hasil Wawancara 

Pertanyaan 

Wawancara Terkait 

dengan MEA01 

(Monitor,    ,Evaluate, 

Assessment) 

 

Hasil Wawancara 

MEA01.01 

Establish a monitoring 

approach 

Belum ada kegiatan maupun prosedur penilaian yang pasti 

sedangkan proses pemantauan yang secara langsung oleh 

atasan, dan di diskusikan dalam rapat bersama. 

MEA01.02 

Set performance and 

conformance targets 

Secara eksplisit belum terdapat Standart Operasional 

Procedure (SOP) terkait dengan kegiatan pengawasan 

terhadap sistem. 
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Pembaruan data dilakukan setiap tahun ajaran baru, dan 

setiap semester terkait dengan data dosen, data Mahasiswa 

serta matakuliah di tawarkan, dan penelitian Monitoring 

kerja langsung pada output produk, dilihat apakah sudah 

berjalan dengan baik atau belum. 

MEA01.03 

Collect and process 

performance and 

conformace data 

MEA01 (Monitor, 

Evaluate, 

Assessment) 

Untuk SOP belum ada namun jobdesk telah terdeskripsi dan 

terpahami, serta terdapat pemabatasan hak akses bagi 

masing-masing pengguna Pengumpulan dan pembaharuan 

data dilakukan tepat waktu, dilakukan setiap awal dan akhir 

semester. Terkait dengan validitas data, selalu dilakukan 

pengecekan terlebih dahulu oleh masing-masing admin 

Program Studi dan bagian Adak.  

MEA01.04 

Analyse and report 

performance 

Hasil analisis dan pengawasan belum dibuat dalam bentuk 

dokumentasi terperinci namun bentuk pengawasan dilakukan 

secara langsung oleh pihak terkait, dan dilaporkan pada saat 

rapat bersama 

MEA01.05 

Ensure the 

implementation of 

corrective action 

Bila terjadi permasalahan, unit IT akan mengidentifikasi 

terlebih dahulu dibagian manakah yang masih kurang atau 

tidak berfungsi sehingga dapat langsung mengambil 

tindakan. Perbaikan yang dilakukan secara langsung oleh 

unit Simjar sehingga pelaksanaannya cukup cepat. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari setiap sub domain yang terdapat pada 

domain MEA01, dapat di simpulkan bahwa hasil wawancara dengan narasumber 

sesuai dengan hasil yang di dapat pada hasil kuesioner, dimana hasil pada setiap 

sub domain kuesioner di benarkan melalui hasil wawancara. 
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4.3.1.3 Hasil Kuesioner 

Berikut pada Tabel 4.4 merupakan hasil Ringkasan Pencapaian Level dari 

Kuesioner merupakan rincian spesifik mengenai hasil dari pencapaian level dan 

penilaian proses masing-masing atribut : 

Tabel 4.4 Ringkasan Pencapaian Level dari Kuesioner 

Process name MEA 01Monitoring, Evaluate, and Assess Performance and Conformance 

Description Berfokus pada pengelolaan dan penerapan Sistem Informasi Akademik pada 

STMIK Akakom Yogyakarta 

Purpose Transparansi kinerja dan kesesuaian terhadap tujuan bisnis dari 

Sistem Informasi Akademik pada STMIK Akakom Yogyakarta 

Level Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

Process 

Atribut 

 PA 

1.1 

PA 

2.1 

PA 

2.2 

PA 

3.1 

PA 

3.2 

PA 

4.1 

PA 

4.2 

PA 

5.1 

PA 

5.2 

Rating by 

Precentage 

85.54% 82.81% 79.42

% 

68.75

% 

76.95

% 

71.48

% 

73.8

3% 

75.39

% 

72.2

6% 

71.3

5% 

Rating by 

Criteria 

F L L L L L L L L L 

Capability 

Level 

Achieved 

85.54% 82.81%  

TAGET 

      

 

Berdasarkan Tabel  4.4 pencapaian yang setiap level yang di dapat dari 

hasil kuisioner di atas menunjukan bahwa tingkat kapabilitas tata kelolah terkait 

dengan sistem informasi akademik STMIK Akakom Yogyakarta saat ini berada 

pada tingkat atau level 1 yaitu Performed  dengan presentase Nilai dan satus 

kriteria Largely Achieved sebesar 82.81%. level ini menunjukan bahwa 
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pengawasan, evaluasi dan penilaian kerja pengelolaan data sistem informasi 

Akademik Siakad belum sepenuhnya terkelolah dengan baik. Sedangkan level 2 

merupakan level target yang diharapkan, dikarenakan proses pemenuhan setiap 

level dilakukan secara bertahap sampai mencapai status Fully Achieved dengan 

prosentase sebesar >85% pada setiap proses atributnya. Pembahasan dari setiap 

proses atribut pada setiap level adalah sebagai berikut : 

 

1. Level 0 (Incomplete) 

Level ini memiliki kriteria dalam menjalankan Sistem Informasi Manajemen 

Akademik Terpadu pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang terkait 

dengan kesadaran tentang keamanan dan kemudahannya. Hasil yang diperoleh 

dari penelitian mencapai sebesar 85.54% dengan status Fully Achieved. 

Berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan bahwa STMIK Akakom telah 

memperhatikan keamanan dan kemudahan dalam pengoperasian Sistem Informasi 

Akademik Siakad sehingga pengguna mampu dengan mudah mengoperasikan 

sistem informasi dan tidak mudah terjadi gangguan terkait keamanan, pada Tabel 

4.5 merupakan hasil pencapaian Level 0 beserta pembahasannya. 

 

Tabel 4.5 Tabel Pencapaian Level 0 

No Kriteria Hasil 

Presentase 

Penjelasan 

1 Menyadari dampak resiko, 

ancaman, dan gangguan 

operasional berbasis IT yang 

menghambat atau 

menghilangkan pelayanan 

82.81% Pihak STMIK Akakom Yogyakarta, 

meyadari sepenuhnya, akan dampak 

resiko, ancaman, dan gangguan 

operasional berbasis IT yang 

menghambat atau menghilangkan 

pelayanan 
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2 Jika terjadi gangguan pada 

Sistem Informasi Akademik, 

pihak terkait segera 

melakukan perbaikan  

87.50% Kelancaran dalam pelayanan Siakad 

sangat di perhatikan sehingga ketika 

terjadinya gangguang pihak yang 

berkaitan langsung melakukan 

perbaikan 

3 Keamanan Sistem Informasi 

Akademik selalu 

diperhatikan sebagai sarana 

dalam pelayanan 

administrasi akademik 

87.50% Keamana Sistem Informasi 

Akademik Siakad sangat di 

perhatikan , hal ini guna mengurangi 

dapat resiko yang dapat menggangu 

sistem 

4 Cara mengoperasikan Sistem 

Informasi Akademik mudah 

hingga tidak diperlukan 

bimbingan khusus 

84.37% Dalam penggunakan Sistem 

Informasi akademik Siakad sangatlah 

mudah. Selain itu di siapkan panduan 

penggunaan bila diperlukan 

 

2. Level 1 (Performed) 

Level ini memiliki kriteria yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dari 

aktivitas proses yang berjalan pada Sistem Informasi Akademik Siakad yang 

dilakukan oleh pihak STMIK Akakom Yogyakarta. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan didapat hasil penilaian dengan presentase sebesar 82.81% dengan status 

penilaian Largely Achieved. Hal ini menunjukkan bahwa pihak STMIK Akakom 

Yogyakarta masih terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan pengawasan, 

evaluasi dan penilaian kinerja pengelolaan Sistem Informasi Akademik Siakad 

dimana pendekatan monitoring untuk pengelolaan, Mengatur kinerja dan 

kesesuaian target serta Meninjau secara berkala dan melaporkan hasil kerja Sistem 

Informasi Akademik belum di lakukan secara penuh, pada Tabel 4.6 merupakan 

hasil pencapaian Level 1 beserta pembahasannya. 
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Tabel 4.6 Tabel Pencapaian Level 1 

No Kriteria Hasil 

Presentase 

Penjelasan 

1 Melakukan pendekatan 

monitoring untuk 

pengelolaan Sistem 

Informasi Akademik  

78.12% Pihak STMIK Akakom Yogyakarta 

telah melakukan monitoring dalam 

pengelolaan Sistem Informasi 

Akademik  Siakad dengan baik, 

namum belum secara penuh 

2 Mengatur kinerja dan 

kesesuaian target dari Sistem 

Informasi Akademik  

81.25% Kinerja dari Sistem Informasi 

Manajemen Akademik Terpadu 

targetnya belum ditetapkan dengan 

jelas dan kinerja cukup terpenuhi 

3 Proses pengumpulan data 

dan input data dilakukan 

dengan tepat waktu 

85.93% Proses pengelolaan terkait 

pengumpulan dan input data telah 

terjadwal dan dilakukan tepat 

waktu sesuai keperluan pada 

masing-masing semesternya 

4 Meninjau secara berkala dan 

melaporkan hasil kerja 

Sistem Informasi Akademik 

81.25% Pelaporan selama ini hanya pada 

unit Simjar dan wakil ketua IV, 

namun pelaporan pada pihak atasan 

masih berupa laporan lisan, 

sehingga belum terdokumentasikan 

secara baik 

5 Melakukan tindakan 

perbaikan dari masalah  yang 

dihadapi pada Sistem 

Informasi Akademik 

87.50% Selalu melakukan komunikasi 

dengan pihak terkait untuk 

melakukan perbaikan, dimana 

perbaikan langsung dilakukan oleh 

unit Simjar. 

 

3. Level 2 (Managed) 

Level ini memiliki kriteria mengenai pengelolaan data pada Sistem Informasi 

Akademik Siakad . Level ini memiliki dua proses atribut antara lain Performance 

Management dan Work Product Management. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan, rata-rata dari dua proses atribut didapat hasil penilaian dengan 

presentase sebesar 74.09% dengan status penilaian Largely Achieved. Hal ini 
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menunjukkan bahwa pihak STMIK Akakom Yogyajarta masih terdapat 

kekurangan yang harus diperbaiki.  

a.  PA 2.1 Performance Management 

Mengetahui sampai sejauh mana pengawasan, evaluasi dan 

penilaian kinerja pada pengelolaan Sistem Informasi Akademik Siakad 

sesuai dengan perencanaan, dengan hasil pencapaian yang diperoleh 

sebesar 79.42% dengan setatus Fuly Achieved. Hal ini menunjukan dalam 

melakukan pengelolaan Sistem Informasi Akademik Siakad akakom, 

selain itu dalam pengimplementasiannya masih belum sepenuhnya 

mencapai seperti perencanaan dan pengawasan, serta evaluasi. hasil yang 

di capai belum sesuai dengan perencanaan diawal serta kurangnya 

ketegasan jika proses tidak sesuai dengan perencanaan. Pada Table 4.7 

merupakan tabel Pencapaian Level 2 PA 2.1 Performance Management 

beserta hasil pembahasannya. 

 

Tabel 4.7 Tabel Pencapaian Level 2 PA 2.1 Performance Management 

No Kriteria Hasil 

Presentase 

Penjelasan 

1 Hasil yang dicapai dari 

Sistem Informasi Akademik 

sesuai dengan perencanaan 

76.56% Hasil pencapaian Sistem Informasi 

Akademik Siakad belum sesuai 

dengan perencanaan awal yang 

ditetapkan. 

2 Merencanakan dan 

memantau proses 

pengawasan, evaluasi dan 

penilaian terhadap Sistem 

Informasi Akademik 

68.75% Proses pengawasan, evaluasi dan 

penilaian terhadap Sistem Informasi 

Akademik Siakad belum dipantau 

dengan seksama selain itu dalam 

perencanaan masih belum 

dilaksanakan dengan jelas dan 

terperinci 
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3 Input data pada Sistem 

Informasi Akademik sesuai 

dengan keadaan yang ada 

81.25% Semua data yang diinputkan pada 

Sistem Informasi Akademik Siakad 

telah sesuai dengan ketentuan, 

kebutuhan dan keadaan yang ada 

meskipun belum secara maksimal 

4 Terdapat pengambilan 

tindakan jika proses tidak 

sesuai dengan perencanaan 

pembangunan Sistem 

Informasi Akademik 

78.12% Tindakan langsung diambil setelah 

didiskusikan permasalahan 

ketidaksesuaian yang terjadi terhadap 

Sistem 

Informasi  Akademik Siakad 

5 Melakukan tindakan 

perbaikan dari masalah dan 

resiko yang dihadapi 

81.25% Tindakan perbaikan diambil untuk 

segera memperbaiki permasalahan 

yang dengan tujuan tidak 

memjadikan kinerja Sistem Informasi 

Akademik Siakad terhambat 

6 Selalu mengkomunikasikan 

dengan pemangku 

kepentingan jika terjadi 

gangguan dan kesalahan 

90.62% Pengkomunikasian selalu dilakukan 

dengan pemangku yang berkaitan 

melalui diskusi kelompok bila 

terdapat gangguan dan kesalahan 

dalam Sistem Informasi Akademik 

Siakad 

 

b. PA 2.2 Work Product Management 

Mengetahui sampai sejauh mana pengawasan, evaluasi dan penilaian 

kinerja pada pengelolaan Sistem Informasi Akademik Siakad sesuai dengan 

perencanaan, dengan hasil pencapaian yang diperoleh sebesar 68.75% 

dengan setatus Fuly Achieved. Hal ini menunjukan dalam melakukan 

pengelolaan Sistem Informasi Akademik Siakad akakom, selain itu dalam 

pengimplementasiannya masih belum sepenuhnya belum mencapai target 

yang di inginkan yaitu  perencanaan dan pengawasan, serta evaluasi. hasil 

yang di capai belum sesuai dengan perencanaan diawal serta kurangnya 

ketegasan jika proses tidak sesuai dengan perencanaan. Pada Table 4.7 

merupakan tabel Pencapaian Level 2 PA 2.2 Work Product Management 

beserta hasil pembahasannya 
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Tabel 4.8  Pencapaian Level 2 PA 2.2 Work Product Management 

No Kriteria Hasil 

Presentase 

Penjelasan 

1 Kesalahan dan pemrosesan 

data pada Sistem Informasi 

Akademik dapat segera 

diperbaiki dalam waktu 

cepat 

65.62% Perbaikan dalam kesalahan 

permrosesan data Siakad dilakukan 

dengan cukup cepat setelah adanya 

laporan 

2 Data yang diinformasikan 

pada Sistem Informasi 

Akademik selalu di back up 

secara teratur 

70.31% Data yang terdapat pada Sistem 

Informasi Akademik Siakad telah 

diback up atau dicadangkan secara 

teratur sehingga resiko kehilangan 

data dapat diminimalisir 

3 Mendokumentasikan hasil 

kerja berupa laporan 

67.19% Hasil kerja dari  pengawasan, 

evaluasi dan penilaian kinerja 

belum sepenuhnya 

didokumentasikan dalam sebuah 

laporan. Sehingga kurang lengkap 

dan kurang jelas penjabarannya 

4 Laporan yang dihasilkan 

selalu mencantumkan 

sumber 

71.88% Dikarenakan pelaporan kegiatan 

pengawasan, evaluasi dan penilaian 

kinerja Sistem Informasi Akademik 

siakad masih belum dibuat dengan 

terinci maka sumber juga belum 

tercantum dengan jelas 

 

2. Level 3 (Established) 

Level ini memiliki kriteria yang menunjukkan pada pengelolaan Sistem 

Informasi Akademik Siakad yang telah dilaksanakan secara teratur dan sudah 

mencapai hasil yang diharapkan oleh pihak STMIK Akakom Yogyakarta. Dari 

hasil penelitian yang dilakukan didapat hasil penilaian dengan presentase sebesar 

74.22% dengan status penilaian Largely achieved. Hal ini menunjukkan bahwa 

pihak STMIK Akakom Yogyakarta masih belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai 
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dengan perencanaan yang diharapkan dalam melakukan pengelolaan Sistem 

Informasi Akademik Siakad 

a. PA 3.1 Process Definition 

Mengetahui sampai sejauh mana pelakasanaan proses pengawasan, 

evaluasi dan penilaian pada pengelolaan Sistem Informasi Akademik 

Siakad dengan hasil pencapaian yang diperoleh sebesar 76.95% dengan 

setatus Largely Achieved. Hal ini menunjukkan pengoptimalam proses 

pengawasan, evaluasi dan penilaian terhadap pengelolaan Sistem 

Informasi Akademik Siakad hanya tercapai sebagian. Pada Tabel 4.9 

merupakan tabel  Pencapaian Level 3 PA 3.1 Process Definition beserta 

pembahasannya. 

Tabel 4.9 Tabel Pencapaian Level 3 PA 3.1 Process Definition 

No Kriteria Hasil 

Presentase 

Pembahasan 

1 Terdapat kebijakan khusus 

sebagai acuan pengelolaan 

Sistem Informasi Akademik  

79.69% terdapat kebijakan yang dijadikan 

sebagai acuan dalam pembangunan 

dan pengelolaan terhadap Sistem 

Informasi Akademik Siakad 

2 Terdapat landasan hukum pada 

perencanaan hingga 

pengelolaan Sistem Informasi 

Akademik 

68.75% Hanya terdapat beberapa landasan 

hukum dalam perencanaan hingga 

pengelolaan Sistem Informasi 

Akademik Siakad 

3 Pengumpulan dan analisis data 

sesuai dengan prosedur yang 

direncanakan 

75.00% Prosedur yang digunakan dalam 

pengumpulan dan analisis data cukup 

terlakasana dengan baik 

4 Terdapat infrastruktur dan 

lingkungan kerja yang 

memadai terkait Sistem 

Informasi Akademik 

84.37% Infrastruktur dan lingkungan kerja 

cukup memadai terkait pelaksanaan 

pengelolaan Sistem Informasi 

Akademik Siakad 
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b. PA 3.2 Process Deployment 

Mengetahui sampai sejauh mana pelakasanaan proses pengawasan, 

evaluasi dan penilaian pada pengelolaan Sistem Informasi Akademik 

Siakad dijalankan secara efektif seperti proses yang terdefinisi dengan 

hasil pencapaian yang diperoleh sebesar 71.48%  dengan setatus Largely 

Achieved. Hal ini menunjukkan optimisasi proses pengawasan, evaluasi 

dan penilaian terhadap pengelolaan Sistem Informasi Manajemen 

Akademik Terpadu hanya tercapai sebagian besar dalam pengelolaannya 

dan masih belum sepenuhnya dilakukan dengan baik di antaranya  Sumber 

daya yang dibutuhkan disesuaikan dengan proses pengelolaan datanya, 

serta belum maksimalnya melakukan kegiatan pengawasan, evaluasi dan 

penilaian kinerja .pada Tabel 4.10 merupakan tabel Pencapaian Level 3 PA 

3.2 Process Deployment beserta pembahasannya. 

 

Tabel 4.10 Tabel Pencapaian Level 3 PA 3.2 Process Deployment 

No Kriteria Hasil 

Presentase 

Penjelasan 

1 Telah melakukan kegiatan 

pengawasan, evaluasi dan penilaian 

kinerja 

68.75% Belum secara maksimal melakukan 

pengawasan evaluasi serta penilaian 

kerja, namun di lakukan dalam rapat 

evaluasi unit simjar 

2 Sumber daya yang dibutuhkan 

disesuaikan dengan proses 

pengelolaan datanya 

64.06% Sumber daya pada STMIK Akakom 

khususnya SDM merupakan tenaga 

ahli khusus bidang IT sehingga 

dalam pengelolaan datanya baik 

dalam melakukannya 

3 Data yang diperoleh layak dan sesuai 

untuk diinformasikan 

76.56% Data terdapat di dalam Sistem 

Informasi Akademik Siakad, berupa 

data valid sehingga layak di 

tampilkan ke user 
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4 Terdapat pelatihan untuk 

mendapatkan SDM yang 

berpengalaman dan menguasai 

proses pengelolaan pada Sistem 

Informasi Akademik 

76.56% Terdapat pelatihan terhadap SDM 

yang terlibat dalam proses 

pengelolaan data Sistem Informasi 

Akademik Siakad, cukup mudah 

mengingat sebagian SDM berlatar 

balang ilmu IT 

 

3. Level 4 (Predictable) 

 

Level ini memiliki kriteria yang menunjukkan aktivitas proses pada 

pengelolaan Sistem Informasi Akademik Siakad yang telah dilakukan oleh 

pihak STMIK Akakom Yogyakarta dijalankan dengan batasan yang telah 

ditentukan agar mencapai hasil dan tujuan dari pembangunan Sistem 

Informasi Akademik Siakad. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapat 

hasil penilaian dengan presentase sebesar 74.61% dengan status penilaian 

Largely Achieved. Hal ini menunjukkan pihak STMIK Akakom Yogyakarta 

masih terdapat kekurangan pada beberapa aspek yang ada, dalam melakukan 

pengelolaan Sistem Informasi Akademik Siakad. 

a. PA 4.1 Process Measurement 

 Dapat Mengetahui sampai sejauh mana pelakasanaan proses 

pengawasan, evaluasi dan penilaian pada pengelolaan Sistem Informasi 

Akademik Siakad diukur dan hasilnya berguna untuk memastikan 

performa proses mendukung pencapaian tujuan proses, dengan hasil 

pencapaian  proses level dan atribut yang diperoleh sebesar 

73.83%dengan setatus Largely Achieved. Hal ini menunjukkan optimisasi 

proses pengawasan, evaluasi dan penilaian terhadap pengelolaan Sistem 

Informasi Manajemen Akademik Terpadu hanya tercapai sebagian besar 
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dalam pengelolaannya dan masih belum sepenuhnya dilakukan dengan 

baik di antaranya belum secara mendalam  acuan pengukuran pada 

kinerja pengelolaan Sistem Informasi Akademik yang di gunakan saat 

ini. Pada Tabel 4.11 merupakan  tabel Pencapaian Level 4 PA 4.1 

Process Measurement beserta hasil pembahasannya. 

Tabel 4.11 Tabel Pencapaian Level 4 PA 4.1 Process Measurement 

No Kriteria Hasil 

Presentase 

Penjelasan 

1 Adanya acuan 

pengukuran pada 

kinerja pengelolaan 

Sistem Informasi 

Akademik 

62.50% Acuan dalam pengukuran kinerja 

belum sepenuhnya terdefinisi dengan 

jelas sehingga pihak yang terlibat 

hanya mengukur kinerja dilihat 

berdasarkan work product yang ada 

saja atau berdasarkan 

pekerjaan/tugas yang ada. 

2 Telah ditetapkan 

kebutuhan informasi 

terkait dengan Sistem 

Informasi Akademik 

79.69% Kebutuhan informasi telah 

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan 

masing – masing informasi yang 

disajikan pada Sistem Informasi 

Akademik Siakad meskipun belum 

sepenuhnya. 

3 Hasil pengukuran 

dikumpulkan untuk 

memantau tercapainya 

tujuan Sistem Informasi 

Akademik 

73.44% Hasil pengukuran atau tinjauan kerja 

didiskusikan dan dievaluasi serta 

digunakan untuk bahan 

pertimbangan perbaikan kedepannya 

namun pengukuran belum terstruktur 

dengan baik atau belum tertata. 

4 Hasil pengukuran 

digunakan untuk 

mengetahui kinerja 

proses 

79.69% Hasil pengukuran kinerja yang 

berjalan digunakan untuk 

mengetahui kinerja proses melalui 

diskusi yang dilakukan pihak terkait 

guna mengurangi resiko dan 

perbaikan kedepannya. 
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b. PA 4.2 Process Control 

Mengetahui sampai sejauh mana pelakasanaan proses pengawasan, 

evaluasi dan penilaian pada pengelolaan Sistem Informasi Akademik 

Siakad dinilai mampu, dapat diprediksi dan stabil sesuai batasan, dengan 

hasil pencapaian yang diperoleh sebesar 75.39% dengan setatus Largely 

Achieved. Hal ini menunjukkan pengoptimalan proses pengawasan, 

evaluasi dan penilaian terhadap pengelolaan Sistem Informasi Akademik 

Siakad hanya tercapai sebagian besar dalam pengelolaannya dan masih 

belum sepenuhnya dilakukan dengan baik diantaranya adalah belum 

maksimalnya sistem dalam membatasi jumlah kegagalan input data 

khususnya kesalahan pengguna, belum maksimalnya proses pengecekan 

untuk mengetahui kinerja Sistem Informasi Akademik siakad. Pada Tabel 

4.12 merupakan table Pencapaian Level 4 PA 4.2 Performance beserta 

pembahasannya 

 

Tabel 4.12 Tabel Pencapaian Level 4 PA 4.2 Performance 

No Kriteria Hasil 

Presentase 

Penjelasan 

1 Terdapat kewenangan dalam 

mengakses dan memperbarui 

informasi pada Sistem Informasi 

Akademik 

87.50% Kewenangan dalam mengakses dan 

memperbarui informasi yang terdapat 

pada sistem terdefinisi dengan jelas dan 

tepat 

2 Mengkoreksi jika terjadi masalah 

pengelolaan dan cara mengatasi 

masalah tersebut 

76.56% Jika terjadi permasalahan selama 

dalam prosespengelolaan, selalu 

dilakukan didiskusikan oleh pihak 

terkait guna mendapatkan solusi untuk 

mengatasi permasalahan tersebut 

3 Sistem membatasi jumlah 67.19% Terdapat pembatasan dalam hal 

kegagalan data , yang diinputkan namun 
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kegagalan input data masih perlu untuk di evaluasi lagi 

sehingga kurang mempermudah dalam 

penginputan data 

4 Selalu dilakukan pengecekan 

untuk mengetahui kinerjanya 

70.31% Pengecekan kinerja dilihat dari work 

product yang selama ini atau 

berdasarkan pekerjaan/tugas yang ada 

dalam setiap pengoperasiannya tetapi 

belum terjadwal dengan baik 

 

 

4. Level 5 (Optimizing) 

Level ini memiliki kriteria yang menunjukkan aktivitas proses pada 

pengelolaan Sistem Informasi Akademik Siakad yang dilakukan oleh pihak 

STMIK Akakom Yogyakarta telah ditingkatkan secara terus menerus sehingga 

mampu mencapai tujuan pembangunan Sistem Informasi Akademik Siakad. Dari 

hasil penelitian yang dilakukan didapat hasil penilaian dengan presentase sebesar 

71,81% dengan status penilaian Largely Achieved. Hal ini menunjukkan bahwa 

pihak STMIK Akakom Yogyakarta masih belum sepenuhnya berhasil 

meningkatkan secara terus menerus pengelolaan Sistem Informasi  Akademik 

Siakad. 

a. PA 5.1 Process Innovation 

Mengetahui sampai sejauh mana pelakasanaan proses pengawasan, 

evaluasi dan penilaian pada pengelolaan Sistem Informasi Akademi 

Siakad diukur perubahannya, dengan hasil pencapaian yang diperoleh 

sebesar 72.26% dengan setatus Largely Achieved. Hal ini menunjukkan 

proses pengawasan, evaluasi dan penilaian terhadap pengelolaan Sistem 

Informasi Akademik Siakad hanya tercapai sebagian besar dalam 

pengelolaannya dan masih belum sepenuhnya dilakukan dengan baik di 
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antaranya Menganalisa hasil dari performa proses pengawasan, evaluasi 

dan penilaian kinerja untuk mengidentifikasi masalah selian itu belum 

maksimal strategi implementasi untuk mencapai tujuan peningkatan proses 

pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja Sistem Informasi Akademik. 

Pada Tabel 4.13 merupakan tabel Pencapaian Level 5 PA 5.1 Process 

Innovation beserta pembahasannya. 

Tabel 4.13 Pencapaian Level 5 PA 5.1 Process Innovation 

No Kriteria Hasil 

Presentase 

Penjelasan 

1 Terdapat rencana perbaikan 

dan rencana peningkatan 

performa proses pengawasan, 

evaluasi, dan penilaian 

kinerja Sistem Informasi 

Akademik  

75.00% Rencana perbaikan dan 

peningkatan performa proses 

pengawasan, evaluasi dan 

penilaian kinerja Sistem Informasi 

Akademik Siakad belum tercapai 

secara penuh atau belum 

maksimal 

2 Menganalisa hasil dari 

performa proses pengawasan, 

evaluasi dan penilaian kinerja 

untuk mengidentifikasi 

masalah dalam pelaksanaan 

71.87% Hasil dari proses pengawasan, 

evaluas dan penilaian kinerja 

pengelolaan Sistem Informasi 

Akademik Terpadu belum 

sepenuhnya dianalisa 

3 Mengidentifikasi peningkatan 

proses pengawasan, evaluasi, 

dan penilaian kinerja Sistem 

Informasi Akademik  

70.31% Peningkatan proses pengawasan, 

evaluasi dan penilaian kinerja 

Sistem Informasi Akademik 

Siakad belum terindentifikasi, 

perlu adanya pengawasan leih dari 

pihak yang berkepentingan 

4 Membuat strategi 

implementasi untuk mencapai 

tujuan peningkatan proses 

pengawasan, evaluasi dan 

penilaian kinerja Sistem 

Informasi Akademik  

71.87% Strategi implementasi di susun 

guna memaksimalkan  proses 

pengawasan, evaluasi dan 

penilaian kinerja Sistem Informasi 

Akademik Siakad, shingga 

mencapai hasil yang diharapkan 
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b. PA 5.2 Process Optimization 

 

Mengetahui sampai sejauh mana pelakasanaan proses pengawasan, 

evaluasi dan penilaian pada pengelolaan Sistem Informasi Akademik 

Siakad diukur perubahan definisi, performa proses dan manajemen agar 

mencapai hasil dan memberi dampak dalam peningkatan proses, dengan 

hasil pencapaian yang diperoleh sebesar 71.35% dengan setatus Largely 

Achieved. Hal ini menunjukkan optimisasi proses pengawasan, evaluasi 

dan penilaian terhadap pengelolaan Sistem Informasi Manajemen 

Akademik Terpadu hanya tercapai sebagian besar dalam 

pengelolaannya dan masih belum sepenuhnya dilakukan dengan baik di 

antaranya belum secara penuh melakukan penilaian akibat/dampak 

perubahan dari adanya proses pengawasan, evaluasi dan penilaian 

kinerja Sistem Informasi Akademik yang dilakukan.Pada Table 4.14 

merupakan tabel Pencapaian Level 5 PA 5.2 Process Optimization 

 

Tabel 4.14 Tabel Pencapaian Level 5 PA 5.2 Process Optimization 

No Kriteria Hasil 

Presentase 

Pembahasan 

1 Mempunyai penilaian 

akibat/dampak perubahan dari 

adanya proses pengawasan, 

evaluasi dan penilaian kinerja 

Sistem Informasi Akademik 

yang dilakukan 

68.75% Belum sepenuhnya terdapat 

penilaian terhadap akibat maupun 

dampak perubahan dengan adanya 

proses pengawasan, evaluasi dan 

penilaian kinerja Sistem Informasi 

Akademik Siakad 

2 Implementasi dari perubahan, 

telah disetujui dan kemudian 

dikelola menghasilkan strategi 

implementasi peningkatan 

proses 

75.00% Implementasi dari perubahan 

yang ada selalu dimintakan 

persetujuan guna selanjutnya 

diterapkan untuk peningkatan 

proses kerjanya. 
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3 Terdapat pendekatan kualitas 

strategi implementasi untuk 

peningkatan proses 

pengawasan, evaluasi dan 

penilaian kinerja Sistem 

Informasi Akademik  

70.31% Pendekatan kualitas strategi 

implementasi belum terdefinisi 

dengan jelas dan sehingga hasil 

yang dicapai belum maksimal 

 

 

4.4 Analisis Kesenjangan 

Tingkat kapabilitas Siakad STMIK Akakom Yogyakarta berdasarkan pada 

hasil perhitungan kuesiner berada pada tingkat level 1 yaitu Performed  dengan 

presentase Nilai dan satus kriteria Largely Achieved sebesar 82.81%., dengan 

diketahuinya tingakt kapabilitas dari Siakad Akakom , pihak pengelolah Siakad 

dalam mengetahui targetan capaian yang ingin dicapai pada level berikutnya yaitu 

pada level 2  yaitu Set performance and conformance. Berikut adalah tabel 

kesenjangan GAP, pada Tabel 4.15 merupakan tabel Perhitungan Nilai 

Kesenjangan beserta hasilnya 

Tabel  4.15 Perhitungan Nilai Kesenjangan 

Proses 

Atribut 
Jumlah 

Pernyataan 
Nilai saat ini 

(As is) 
Nilai yang 

diharapkan 

(To be) 

Nilai 

Kesenjangan 

(Gap) 

PA 0 Process 

Performance 

4 85.54% 85.01% 0.53 

PA 1.1 Process 

Performance 
5 82.81% 85.01% - 2.2 

PA 2.1 Performance 

Management 
6 79.42% 85.01% -5.59 

PA 2.2 Work 

Product 

Management  

4 68.75% 85.01% 16.26 

 

Dapat diketahui kesenjangan antara nilai tingkat kapabilitas saat ini yaitu 

level 1 dengan presentase sebesar 82.81% nilai saat ini dan 85.01% nilai yang di 
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harapkan, maka tingkat kesenjangan level 1 untuk mencapai status Fully Achieved 

adalah sebesar 2,2. Pada level 2 tingkat kapabilitas yang di dapat adalah sebesar 

79,42 dengan nilai kesejangan sebesar 5.59 untuk dapat mencapai status Fully 

Achieved.  dengan tingkat kapabilitas yang diharapkan dicapai yaitu level 2 dapat 

dilihat bahwa nilai kesenjangan yang ada sebesar 2,2 antara nilai tingkat 

kapabiltas saat ini (as is) dengan nilai tingkat kapabilitas yang diharapkan dicapai 

(to be). Berdarakan nilai kesenjangan yang didapatkan diatas, maka selanjutnya 

dapat dirumuskan analisis strategi perbaikan pada kriteria pemenuhan pada 

masing masing proses atribut mulai dari level 1 hingga level 2 sehingga dapat 

mencapai status Fully Achieved pada masing-masing proses atribut di setiap 

levelnya. Status Fully Achieved didapatkan apabila presentase kriteria pemenuhan 

proses atribut mencapai >85% (dengan batas bawah pencapaian sebesar 85,01 

pada tabel). Hasil analisis kesenjangan yang didapat dengan cara melihat besarnya 

selisih antara nilai tingkat kapabilitas yang dicapai saat ini dengan nilai kapabilitas 

yang diharapkan. Berdasarkan hasil kesenjangan tingkat kapabilitas saat ini 

dengan tingkat kapabilitas yang diharapkan tersebut, selanjutnya akan dihasilkan 

dan diperoleh strategi perbaikan untuk masing masing proses atribut pada level 

yang yang harus mencapai Fully Achieved (>85% - 100% ) yang dapat secara 

bertahap diimplementasikan pada STMIK Akakom Yogyakarta sebagai salah satu 

upaya dalam peningkatan pengelolaan Sistem Informasi Akademik Siakad 

sehingga mampu mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan pihak STMIK 

Akakom Yogyakarta. 
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4.5 Strategi Perbaikan 

Strategi perbaikan diberikan berdasarkan masing-masing indikator pada 

proses atribut, dimana sebelumnya telah dilakukan analisa pada setiap proses 

atribut secara bertahap dari level 1 hingga level 2. Berikut merupakan 

penjabaran dari strategi perbaikan yang dibutuhkan untuk setiap proses atribut 

untuk perbaikan kedepannya : 

1.  PA 1.1 (Process Performance) 

Strategi perbaikan yang dapat dilakukan bagi proses atribut PA 1.1 

adalah: 

a. Dari kegiatan pengawasan, evaluasi dan penilaian terhadap Sistem 

Informasi Akademik Siakad perlu adanya mekalisme pendekatan 

monitoring untuk pengelolaan Sistem Informasi Akademik Siakad, 

sehingga dalam proses pelayanan dapat diketahui secara langsung 

persoalan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi.  dengan di 

terapkannya monitoring terjadwal  untuk pengelolaan Sistem 

Informasi Akademik Siakad pihak terkait dapat meminimalisir 

gangguan-gangguan yang dapat mengganggu penggunaan Sistem 

Informasi Akademik. 

b. Seluruh hasil dari kegiatan pengawasan, evaluasi dan penilaian 

terhadap Sistem Informasi Akademik Siakad  dilaporkan kepada 

atasan atau yang memiliki wewenang dalam hal tersebut, Sehingga 

hasil dari kegiatan tersebut segala kekurangan maupun kelebihan 

dalam proses pengawasan, evaluasi dan penilaian terhadap kinerja 
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selalu terpantau dan terawasi dengan baik, sehingga apabila 

ditemukan kekurangan, pihak manajemen khususnya pihak pengelolah 

dapat dengan segera menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan 

untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada hasil kegiatan 

pengawasan, evaluasi dan penilaian kedepannya. Selain itu dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan dalam evaluasi pada bagian yang 

prosesnya belum maksismal apabila kesalahan yang terjadi terulang 

kembali. 

c. Sebelum melaksanakan kegiatan pengawasan, evaluasi dan penilaian 

kinerja Sistem Informasi Akademik siakad pihak management 

seharusnya menetapkan terlebih dahulu  target atau tujuan yang ingin 

dicapai dari kegiatan tersebut sehingga kegiatan proses pengawasan, 

evaluasi dan penilaian kinerja sistem  dapat berjalan maksimal dan  

lebih terarah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga 

proses pengawasan tidak melenceng dari tujuan awal. 

2. PA 2.1 (Performance Management) 

Strategi perbaikan yang dapat dilakukan bagi proses atribut PA 2.1 

adalah : 

a. Merencanakan dan memantau proses pengawasan, evaluasi dan 

penilaian terhadap Sistem Informasi Akademik dalam setiap proses 

kerja, sehingga terpantau secara jelas, semua kegiatan proses 

pengelolaan Sistem Informasi Akakademik dan dapat mengurasi 

resiko terjadi kesalahan adalam pelaksanaan tugasnnya. 
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b. Mendefinisikan dengan jelas rencana dalam proses pengawasan, 

evaluasi dan penilaian kinerja sehingga selama kegiatan proses 

pengawasan dilakukan,  haruslah dilaksanakan sesuai dengan apa saja 

yang sudah direncanakan. Hal ini bertujuan untuk meberikan 

pemahaman yang jelas kepada semua anggota sehingga mengurangi 

terjadinya kesalapahaman dalam proses tersebut dan dapat berjalan 

sesuai yang di harapkan 

c. Mendefinisikan secara jelas terkait dengan sumber daya yang 

dibutuhkan untuk dapat melaksanakan kegiatan pengawasan, evaluasi 

dan penilaian kinerja sehigga kegiatan dapat berlangsung sebagaimana 

seharusnya, dilakukan identifikasi peran serta tanggung jawab dari 

pihakpihak yang berkaitan dengan proses tersebut. 

3. PA 2.2 (Work Product Management) 

Strategi perbaikan yang dapat dilakukan bagi proses atribut PA 2.2 

adalah : 

a. Hasil kegiatan proses pengawasan dan perbaikan didokumentasikan 

kedalam laporan tertulis yang selanjutnya dapat dilaporkan pada 

Direktur Utama Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang untuk 

selanjutnya dapat dipantau, sehingga dapat diketahui apabila masih 

terdapat kekurangan pada kinerja dan mengambil keputusan yang 

tepat dalam penanganannya. 

b. Dalam pelaksanaan kegiatan proses pengawasan, evaluasi dan 

penilaian kinerja seharusnya ditetapkan kualitasnya, penetapan 
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kualitas tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur atau acuan dalam 

kegiatan proses pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja untuk 

kedepannya sehingga dapat melakukan perbandingan hasil sebelum 

pengawasan dan setelah pengawasan itu di lakukan,  Selain itu dapat 

diketahui apabila terjadi peningkatan maupun penurunan pelayanan 

c. Setelah kegiatan pengawasan, evaluasi, dan penilaian kinerja selesai 

dilaksanakan, seharusnya dilakukan analisa kepada hasil yang 

didapatkan dari kegiatan tersebut sehingga dapat dikomunikasikan 

dengan lebih baik apabila terdapat masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


