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RINGKASAN

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah menghasilkan sebuah model

pcnerapan tata kclola Teknologi Informasi (TI) bcrdasarkan perubahan budaya

organisasi yang diharapkan sebagai upaya meningkatkan pemanfaatan Tl dan

mengoptimalkar invcstasi TI menjadi lebih efisicn. Target khususnya adalah

menghasilkan modelpenilaian kapabilita-s dalam men;'usun shategi dan kebutuhan

SI,iTI.

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif dengan

teknik pengambilan data melalui kuisioner, wawancara, observasi, dan studi

dokumen. Untuk mencapai hrjuan dan targct penelitian, langkah-Jangkah yang

dilal(ukan adalah: (1) mengidentifikasi pcrnasalahan spcsifik budaya organisasi

dan kebutuhan SI/TI, (2) menganalisis kebutuhan dalam peneotuan hest practice

serta tingkat kapabilitas, (3) merancang penentuan tingkat kapabilitas sefia

penilaian dalam level kapabilitas; (4) membuat model penilaian kapabilitas tata

kelola TI berdasarkan pcrubahan budaya organisasi, dan 5) model bagi menyusun

strategi implementasi dan kebutuhan SI/ll yang scsuai. Penelitian ini bermanf'aat

sebagai model penilaian kapabilitas dalam budaya organisasi yang dapal dijadikan

bahan evaluasi bagi manaj€men dalam men)'usun strategi implementasi serta

kebutuhan SI/TT agar sesuai dengan yang diharapkan.

Kata kunci: Tata kelola, SyTl, budaya organisasi, model kapabilitas
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BAB 1

PENDAHULUAN

Ll Latar Belakang

Budaya organisasi adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota

organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para

anggota organisasi. Budaya organisasi yang L-uat merupakan komponen utama yang

mempengaruhi kemampuan organisasi unhrk bcrkompetisi dan meraih kcsuksesan.

Menurut Satidulam, dkk (2011) bahwa budaya organisasi merupakan salah satu

faktor yang mempengaruhi kebcrhasilan penerapan tata kelola teknologi informasi

(TI),

Banyak organisasiyang menerapkaf strategitata kelola TI yangbajk. Namun,

t€rkait dengan pengembangan TI, organisasi sering dihadapkan oleh rnasalah dalam

memilih kerangka kerja atau model yang tepat sesuai dengan karakleristiknya

dalam penerapan tata kelola TI. Sebagian besar otganisasi/institusi ataupun

lembaga, tcrmasuk Universitas Ncgcri Gorontalo (L'NG) saat ini teiah

mengembangkan TI dalam upaya rnewujudkan tata kelola Tl yang baik. Namun

demikian, belum ada analisis kebutuhan sccara mcnyeluruh khususnya pada aspck

budaya organisasi menuju ke penerapan tata kelolaTl mengakibatkao tahapan pada

pengembagan TI ini kurang berkembang dan tidak efektif, bahkan mengalamj

kegagalan. Di sisi Jain penggunaan SI/TI tidak sesuai dengan harapan, dimana

investasi SyTI yang semakin bcsar namun tidak diikuti dengan dukungan yang

besar pula terhadap pencapaian tujuan dan strategi organisasi. Oleh karena itu, pcrln

tatakelola TI yang terintegrasi dan teasfuktur yang dimulai dari proses perencanaan

sampai dengan pengawasan dan evaluasi rmhrk m€mastikan bahwa implementasi

SL/TI dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi di LING.

Saat ini, pmcrapan tata kelola TI pada organisasi memrnjukkan baiwa tidak

ada kerangka ataupun model tata kclola TI terbaik dalam upaya merespon

lingkungan unik dari masing-masing organisasi tersebut. Sehingga setjap organisasi

per|.r menerapkan tata kelola Tl berdasarkat kepada karakteristik organisasi

tersebut yang mempunyai ciri unik dan tidak akan sama dengan organisasi yang

1ain. Dengan mcngidentifikasi budaya organisasi, kekuatan,ikclemahan dan risiko
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proses dan keselzuasannya dengan kebutuhan bisnis TI orgmisasj akan menjadi

masukan bagi organisasi dalam merumuskan pengembangan Tl ynng sesuai dcngan

tujuan organisasi sefta langkah pcrbaikan yang dapat dilakukan unhrk

menjngkatkan kapabilitas proses mengelola stratcgi TI di organisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Be.dasarkan latar belakang

ini adalah: Bagaimanakah model

organisasi?

1.3 Urgensi Penelitian

di atas maka rxmusan masalah dalam penelitian

strategi implemcntasi TI yang sesuai kebutuhan

Tata kelola TI telah diidentifikasi sebagai solusi yang tepat unhrk mengatasi

meningkamya perubahan dan kompleksitas Tl. Tata kelola TI adalah proses yang

menjamin penggunaan TT yang efcktif dan efisien sehingga memungkinkan

organisasi untuk mencapai fujuannya. Secara umurn, pelaksanaan tata kelola TT

yang baik dapat difahami dan ditafsirkan scbagai bagian yang penting dalam

organisasi dalam usaha meningkatkan kesuksesan dan pencapaian kinerja sehingga

tujuan dan strategi organisasi dicapai. Hal ini dibuktikan bahwa adanya tata kelola

TI yang baik dapat meningkatkan laba dan investasi TI organisasi sebesar 20Vo,

disisi lain kinerja organisasipun meoingkat sebesar 40% (Mueller,2013; Weill &

Ross,2004).

Adapun tata kelola TI juga memiliki dampak negatif yanS cenderung

merugikan organisasi yang mengharapkan hal positifdengan penerapan tata kelola

Tl ini. Menurut (Pereira & Silva,2012) dampak negatifini dilihat dari implemcntasi

enterprise resource planning (F.RP) yang mengalirmi kegagalan 70'% dalam

mencapai tujuan organisasi. Manakala organisasi juga harus berhenti

menghabiskan lebih dari 80% anggaran TI untuk pemeliharaan, upgrade dzlt

pengeluaran n:tin lainnya, dan kurang dari 20olo untuk pengembangan aplikasi banr.

Dampak lain adalah bahwa 72% dari proyek TI terlambat alau melebihi anggaran,

dan 68% membutuhkan waknr lcbih lama dari yang dircncanakan. Di lain pihak

banyak organisasi menghabiskan sekitar 50% dari seluruh investasi modal pada TI

namun besarnya investasi TI inibelum memberikan manfaat yang signifrkan.



Hal-hal di atas mergenai kelebihan dan kekurangan dari tata kelola TI ini

tenftnya saling bertolak belakang dan ini menjadikan pertanyaan mengapa hal

tersebut dapat terjadi. Bebcrapa hasil penelitian menyatakan bahwa hal ini sa[gat

dipcngaruhi oleh bagaimana pemn atau pengaruh budaya organisasi sebagai salah

satu faklor penting dalam penerapan tata kelolaTI di organisasi. Ini juga ditegaskan

ol€h ISACA (2012), Ke dan Wei (2008) dan Nugroho (2013), bahwa budaya

organisasi merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam tata kelola TI. Ileh

karcna itu, analisis terhadap budaya organisasi menjadi faktor penting dalam

pengembangan TI yang menjadikan ukuran keberhasilan dalam implementasi tata

kelola TI yang baik. Di lain pihak kesuksesan pelaksanaan TI harus dapat terukur

melalui metrik tata kelola TI. Dari penjelasan di atas, penelitian ihi dapat dijadikan

sebagai model penggunaan bagi penentuan prio.itas kebuhrhan SI/TI yang

menunjang penerapan tata kelola TI yang baik serta membantu dal:rm perencanaan

investasi TI menjadi lebih efisien dan meningkatkan pelayanan publik. Di samping

itu, penelitian ini sangat penting mengingat sampai dengah saat ini belum ada

lapomn ataupun penelitian yang mengenai penerapan tata kelola TI berdasarkan

budaya organisasi di UNG yang dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi

pimpinan unfuk tindakan tepat dalam memperbaiki atau menyempumakan

penerapan tata kelola TI dari faktor-faLto. yang dinilai masih L-urang.


