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dukungan TI dalam organisasi. Menurut model referensi
ITIL v3, proses manajemen kejadian terdiri dari berbagai
langkah yaitu :

Abstrak
Manajemen Insiden adalah proses TI intrinsik yang dapat
dilihat oleh pelanggan dan bisnis. Organisasi harus
secara proaktif menerapkan kerangka pengelolaan
layanan TI yang sehat seperti ITIL v3 sehingga dapat
mempertahankan Quality of Service (QoS) yang
diinginkan. Penelitian ini menguji kematangan proses
manajemen kejadian dari sebuah organisasi. Salah satu
proses yang menjadi perhatian STMIK Widya Cipta
Dharma dalam meningkatkan layanan TI adalah proses
manajemen Insiden terkait teknologi informasi pada
Pusat Komputer (Puskom) menggunakan ITIL v3.

a.

Identifikasi insiden: langkah ini adalah pemicu
proses manajemen kejadian, dimulai begitu sebuah
insiden terjadi dan sebuah isu dilaporkan terjadi.
b. Analisis Insiden & Klasifikasi: dimulai dengan
mencatat kejadian beserta uraian teknis dan
bisnisnya.
c. Investigasi dan Diagnosis: Di sinilah insiden
diselidiki
karena
penyebab,
dampak
dan
kemungkinan solusi mereka.
d. Resolusi dan pemulihan: ketika solusi dari masalah
yang dilaporkan diidentifikasi dan diuji, tim dapat
mulai memulihkan layanan kembali.
e. Penutupan insiden: tim layanan meja akan
memastikan bahwa solusi diberikan kepada
pengguna.
f. Pemantauan Insiden: tim layanan meja akan
memantau penyelesaian suatu insiden karena
keandalan dan efisiensinya.
Model kematangan dalam manajemen TI telah diusulkan
sejak setidaknya 1973 [6]. Lebih dari seratus model
kematangan yang berbeda telah diusulkan [7] namun
sebagian besar terlalu umum dan, sebagai hasilnya, tidak
didefinisikan dengan baik dan didokumentasikan [8].
Kerangka Proses Kematangan (PMF) adalah model
kedewasaan yang dirancang khusus untuk ITIL v3
namun, dalam beberapa halaman, tidak dapat
menyediakan cukup informasi untuk membantu
implementasi ITIL v3. Model kematangan yang usulkan
lebih deskriptif, rinci, dan berguna karena dirancang
khusus untuk ITIL v3 dan berisi kuesioner komprehensif
untuk setiap proses ITIL v3. Model ini dapat digunakan
untuk membantu implementasi ITIL v3 secara bertahap
dengan menilai kematangan proses yang ada dan
menyarankan apa yang harus diperbaiki atau diterapkan
selanjutnya.

Untuk merancang model kedewasaan kami untuk ITIL v3,
kami menerapkan model yang dipilih ITSCMM dan
CMMI-SVC dengan Metode Penilaian dalam umpan
balik setiap orang yang diwawancarai dari satu
organisasi masuk ke dalam alat penilaian. Dalam
penelitian ini mengadopsi alat penilaian diri oleh UCISA,
yang terdiri dari 42 poin dari skala dari (1-5), dipetakan
secara kualitatif ke dalam lima tingkat kematangan dan
dikelompokkan menjadi 4 penilaian utama komponen.
Kata kunci: ITSM, ITIL, ITSCMM dan CMMI-SVC ,
Process Maturity
1. Pendahuluan
Proses Manajemen Insiden ITIL v3 pada penelitian ini
menguji tingkat kematangan proses manajemen insiden
pada pusat komputer STMIK Widya Cipta Dharma. ITIL
v3 diakui secara global sebagai kumpulan praktik terbaik
yang dapat digunakan dalam manajemen teknologi
informasi [3]. Kerangka kerja ITIL v3 telah berkembang
untuk memenuhi berbagai permasalahan yang dihadapi
organisasi saat ini [4]. Filosofi inti ITIL v3 adalah
merespons tidak hanya terhadap perubahan teknologi
namun juga beragam kebutuhan bisnis di pasar dinamis
saat ini. Versi terbaru ITIL (V3) terdiri dari 26 proses
yang dikelompokkan dalam 5 domain siklus hidup
layanan [1]. Setiap domain inti menangani kemampuan
yang berdampak langsung pada penyedia layanan dengan
prinsip, metode dan alat yang tepat. Tujuan utama dari
proses manajemen kejadian adalah mengembalikan
layanan normal kepada pengguna akhir sesegera
mungkin. Mempertahankan proses manajemen insiden
yang efisien adalah salah satu tugas penting untuk
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tingkat kematangan dan dikelompokkan menjadi 4
penilaian utama komponen:

2. Pembahasan
ITIL v3 sangat kompleks dan luas, Meskipun jumlah
organisasi yang ingin menerapkan ITIL v3 meningkat
setiap tahunnya, kebanyakan dari mereka tidak tahu harus
mulai dari mana. Dalam kasus ini, organisasi harus
mengikuti Model Tahap yang memandu organisasi dalam
implementasi ITIL v3, memberi tahu mereka proses mana
yang harus mereka terapkan terlebih dahulu dan seberapa
jauh mereka harus mengikuti setiap proses. Tingkat
kematangan Model Tahap ini ditugaskan pada proses
ITIL v3 dengan kompatibilitas tujuan proses dengan satu
deskripsi tingkat kedewasaan. Untuk merancang model
kedewasaan kami untuk ITIL v3, kami menerapkan
model yang dipilih ITSCMM dan CMMI-SVC [2]. Untuk
memberi organisasi lebih fleksibel dalam penilaian ITIL,
kami akan menerapkan model dengan Model Tahap dan
Model Berkelanjutan seperti CMMI-SVC. Untuk
melakukan itu, kami akan merancang tingkat kematangan
untuk Model Tahap dan Model Berkelanjutan yang akan
mengikuti pendekatan CMMI-SVC dan ITSCMM, serta
konteks ITIL.

a.

b.

c.
d.

Tabel 1. Perbandingan Model

Proses Manajemen Insiden: kategori ini membahas
pembentukan siklus hidup manajemen kejadian
dalam sebuah organisasi. Ini juga menjelaskan proses
kebijakan grafik dll.
Kegiatan di Tempat yang dibutuhkan untuk
Kegunaan Manajemen Insiden: kategori ini adalah
tentang diperlukannya terstruktur yang diperlukan
dari proses manajemen kejadian yang menjamin
kinerja yang efisien seperti adanya mekanisme
eskalasi dan basis pengetahuan yang aktif, dll.
Proses Metrik Manajemen Insiden: metrik KPI,
Laporan dan kinerja.
Interaksi Proses Manajemen Insiden: Integrasi
manajemen kejadian dengan area fungsional
pendukung dalam organisasi seperti manajemen
masalah, akar penyebab, dll. Terdapat 4 Tingkat
Kematangan
yang
akan
dinilai
terhadap
pemberdayaan di dalam organisasi sebagai sampel
sehingga menjadi gambaran status terkini tentang
efisiensi manajemen kejadian yang diketahui.

Dalam mengukur tingkat kematangan manajemen
insiden, Keterangan Pilihan Jawaban berupa :
a. Level 1 Initial, proses dan aktivitas adhoc, kacau atau
tidak terdefinisi
b. Level 2 Repeatable, proses dan aktivitas dasar sudah
mapan dan ada tingkat disiplin dan kepatuhan
c. Level 3 Defined, semua proses dan aktivitas
didefinisikan, didokumentasikan, distandarisasi dan
terintegrasi bersama
d. Level 4 Managed, proses diukur dengan
mengumpulkan data rinci tentang proses, kualitasnya
dan diperbaiki dengan tepat
e. Level 5 Optimising, perbaikan proses terus menerus
diadopsi. Proses dan aktivitasnya matang

Definisi tingkat kematangan untuk Model Tahap ini
adalah:
Level 1: Ad-hoc, kesuksesan tergantung pada usaha
individu dan heroik.
Level 2: Proyek membangun fondasi bagi sebuah
organisasi untuk menjadi penyedia layanan yang efektif.
Hal ini memungkinkan organisasi memahami apa yang
mereka berikan, dengan / untuk siapa dan bagaimana
mereka menyediakannya. Fokusnya adalah pada
kepuasan pelanggan dan kereta organisasi.
Level 3: Proses pelayanan TI didokumentasikan,
distandarisasi, dan diintegrasikan ke dalam proses
layanan standar. Proses yang sangat penting bagi
organisasi yang memungkinkan memiliki tingkat kinerja
yang tinggi dalam pengelolaan TI disertakan.
Level 4: Mengelola dan mengendalikan informasi. Kedua
proses pelayanan dan layanan pengiriman secara
kuantitatif dipahami dan dikendalikan.
Level 5: Perbaikan proses terus menerus dimungkinkan
oleh umpan balik kuantitatif dari proses dan dari
mengemukakan gagasan dan teknologi inovatif.
Metode Penilaian dalam umpan balik setiap orang yang
diwawancarai dari satu organisasi masuk ke dalam alat
penilaian. Dalam penelitian ini mengadopsi alat penilaian
diri oleh UCISA [9], yang terdiri dari 42 poin dari skala
dari (1-5), dipetakan secara kualitatif ke dalam lima
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tersebut. Penyebab utama rendahnya nilai pada kegiatan
yang dibutuhkan di tempat untuk keberhasilan kategori
manajemen Insiden disebabkan oleh kurangnya fungsi
meja layanan yang terdefinisi dengan baik di dalam
organisasi.
Skor tersebut diplot dalam grafik radar seperti yang
digambarkan pada (Gambar 2). Area berwarna biru
mewakili jumlah dan dimensi kesesuaian contoh
organisasi sampel dengan 4 komponen penilaian
manajemen kejadian. Gambar3 menunjukkan status
kematangan untuk ringkasan respon beserta setiap
komponen penilaian. Dengan kata lain, komponen
penilaian mana yang mencapai angka 5s atau 4s yang
tinggi. Tingkat layanan TI sesuai dengan kebutuhan
organisasi dapat dievaluasi dengan menggunakan
indikator kinerja yang dihitung dari pengukuran yang
diperoleh dari proses TI sendiri, apakah dioperasikan
secara internal atau eksternal. Dengan tujuan khusus
untuk menciptakan prosedur terkait TI untuk proses
manajemen kejadian, organisasi harus secara eksplisit
menentukan kapasitas otoritatif yang tepat dengan
insiden. Dengan kata lain, organisasi perlu memberi fokus
khusus pada hubungan yang mengatur fungsi TI dan
keselarasan mereka dengan tingkat layanan atau
kebutuhan bisnis. Evaluasi berkala terhadap indikator
kinerja yang menilai keselarasan tersebut akan sangat
penting untuk menjaga tingkat QoS yang dipersyaratkan.

Gambar 1. Alat Penilaian
Dari hasil penggabungan semua nilai untuk semua sampel
yang diwawancarai dari ke 4 komponen menghasilkan
skor rata-rata berikut :
Tabel 2. Hasil Penilaian

Seperti ditunjukkan pada (Tabel 2) keseluruhan kinerja
proses manajemen insiden dalam organisasi sampel ratarata untuk sebagian besar komponen penilaian. Nilai
tertinggi, meski lebih rendah dari nilai jatuh tempo
maksimum 5, adalah untuk proses Kegiatan yang
Dibutuhkan di Tempat Keberhasilan Pengelolaan Insiden
dengan nilai 1,95). Ini mensyaratkan bahwa sebagian
besar organisasi sampel memiliki proses dan aktivitas
dasar sudah mapan dan ada tingkat disiplin dan kepatuhan
dalam proses manajemen kejadian seperti yang
disarankan oleh standar ITIL. Mayoritas organisasi yang
dihubungi menunjukkan pemahaman yang solid
mengenai aspek manajemen kejadian seperti: fungsi
service desk yang telah didefenisikan, Service Desk
menyadari peran mereka dalam Manajemen Insiden
sudah melalui tahap Level 1, basis pengetahuan tersedia
untuk mendukung Incicent Resolution di Service Desk.
Nilai rata-rata terendah adalah komponen pada
metodologi manajemen inseden dengan nilai (1.44).
Incident management metrics yang disurvei terhadap
kelompok KPI dan metrik manajemen kejadian
ditetapkan dan diterapkan, Laporan Manajemen Insiden
telah diidentifikasi dan diberlakukan, Metrik telah
didefinisikan dan ada untuk Mayor Insiden masih
dibawah rata-rata standar dari proses Repeatable.
Komponen penilaian tertinggi kedua adalah insiden

Gambar 2. Ringkasan semua Responden

Gambar 3. Skor Rata-rata
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Gambar 4. Tampilan Peserta
3. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kepatuhan
terhadap proses manajemen insiden dari sebuah
departemen IT dengan praktik terbaik kerangka kerja
ITIL v3. Proses manajemen insiden merupakan prioritas
tertinggi bagi organisasi karena merupakan gerbang
utama antara layanan TI dan pengguna akhir yang dituju.
Penelitian ini memberikan gambaran umum tentang
Tingkat Kematangan proses manajemen insiden pada
pusat komputer STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terlepas dari
struktur manajemen insiden yang mapan dan penggunaan
metrik proses yang aktif, interaksi proses dengan
kelompok pendukung TI lainnya tidak ditangani.
Organisasi biasanya mengabaikan pentingnya proses
dukungan langsung seperti masalah dan manajemen yang
berubah, dan pengelolaan tidak langsung seperti
manajemen pelepasan yang mempengaruhi keseluruhan
proses manajemen insiden secara keseluruhan.
Dari hasil penelitian ini diperoleh tingkat kematangan
proses manajemen insiden pada pusat komputer STMIK
Widya Cipta Dharma Samarinda yaitu : Proses
Manajemen Insiden 1,81 %, Kegiatan yang Dibutuhkan di
Tempat Keberhasilan Pengelolaan Insiden 1,95%,
Metodologi Manajemen Insiden 1,44%, Interaksi Proses
Manajemen Insiden 1,53%. Sehingga tingkat kematangan
proses manajemen insiden rata-rata masih berada pada
Level 1: Ad-hoc, kesuksesan tergantung pada usaha
individu dan heroik.
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