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Abstrak
Unit Pengembang Sistem Informasi (PSI) di STIKOM Bali melakukan pengembangan sistem informasi sebanyak
40 sistem dimulai dari tahun 2012. Kegiatan pengembangan sistem informasi ini perlu untuk dilakukan audit
terhadap proses pelaksanaannya. Pengukuran kapabilitas proses konstruksi di PSI dapat dilakukan dengan
menggunakan framework ISO 15504. Framework ini mendukung pengukuran kapabilitas proses yang ketat
dengan standar-standar tertentu. Pelaksanaan penelitian ini penting guna memberikan gambaran mengenai kondisi
serta kelemahan dari Proses pengembangan sistem E-KRS yang berlangsung pada unit Pengembangan Sistem
Informasi STMIK STIKOM Bali. Pengukuran kapabilitas proses konstruksi dapat dimulai dari pmbentukan
Process Reference Model, selanjutnya pembuatan instrument, hingga pengambilan data, dan analisis serta
pengambilan kesimpulan. Tingkat kapabilitas proses diukur dengan 5 tingkatan, yaitu level 5 Optimizing, Level 4
Predictable, Level 3 Established, Level 2 Managed, Level 1 Performed, dan Level 0 Incomplete. Semakin tinggi
tingkat kapabilitas proses konsrtuksi perangkat lunak, maka semakin sesuai dengan kebutuhan standar
internasional pengembangan perangkat lunak. Hasil yang diperoleh, diketahui bahwa pengembangan
pengembangan E-KRS STIKM Bali berada pada tingkat kapabilitas 1, yaitu proses pencapai tujuannya.
Kata kunci: STIKOM Bali, E-KRS, Kapabilitas Proses, ISO 15504
1.

Pendahuluan
Dalam menghasilkan perangkat lunak yang
berkualitas, maka berbagai macam faktor internal
dan eksternal terlibat. Sebuah perangkat lunak
dapat berkualitas apabila dilakukan dengan cara
berkualitas sehingga menghasilkan produk yang
tepat sesuai saran serta terukur. Sebuah proses
perangkat lunak yang berkualitas dapat memiliki
berbagai macam kriteria tergantung dari
perusahaan pengembang perangkat lunak yang
bersangkutan. Salah satu kriteria tersebut
diantaranya adalah terdapatnya bukti-bukti
pelaksanaan dan upaya peningkatan proses oleh
perusahaan pengembang perangkat lunak. Dalam
hal ini proses yang dimaksud adalah proses
konstruksi. Kualitas dari pelaksanaan proses
konstruksi dapat diketahui dengan cara mengukur
ketercapaian atau kematangan pelaksanaan proses
tersebut berdasarkan standar tertentu. Terdapat
beberapa alat bantu dan standar untuk melakukan
pengukuran proses, salah satu standar yang dapat
digunakan adalah ISO 15504. Pengukuran
pelaksanaan proses konstruksi akan memberikan
gambaran kepada pihak manajemen perusahaan
dan pelaksana proses mengenai kekurangan serta
kelemahan dari pelaksanaan proses konstruksi
pada perusahaan mereka. Pengukuran proses
konstruksi berguna bagi perusahaan untuk dapat
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mengetahui perbaikan dan peningkatan yang
sebaiknya dilakukan untuk memperoleh proses
yang berkualitas, sehingga pada akhirnya akan
mempengaruhi kualitas perangkat lunak yang
dihasilkan.
Di
STIKOM
Bali
terdapat
unit
Pengembangan Sistem Informasi (PSI). Unit ini
dibentuk secara mandiri mulai tahun 2012. Unit
ini berfungsi sebagai unit yang melayani
pengembangan SIstem Informasi untuk digunakan
di internal STIKOM Bali maupun pada eksternal
STIKOM Bali. Hingga awal tahun 2015, jumlah
Sistem Informasi yang telah berhasil diselesaikan
adalah sejumlah 40 sistem baik yang digunakan
secara internal maupun ekstenal STIKOM Bali.
Namun, pada unit tersebut belum pernah
dilakukan
audit
mengenai
pelaksanaan
pengembangan perangkat lunak yang mereka
lakukan.
Dari keseluruhan siklus hidup pengembangan
perangkat lunak, penelitian ini memberikan fokus
terhadap tahap Proses pengembangan sistem EKRS, yang terdiri dari coding dan debugging.
Dalam tahap ini, pekerja yang berperan utama
adalah programmer dengan bantuan, arahan, serta
bimbingan dari designer dan analis. Sistem EKRS dipilih sebab sistem ini merupakan salah
satu sistem yang digunakan oleh seluruh
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mahasiswa STIKOM Bali. Tingkat kepentingan
terhadap sistem ini adalah sangat tinggi, artinya
apabila pada saat dibutuhkan sistem tidak dapat
digunakan, maka akan menimbulkan penurunan
tingkat kepuasan mahasiswa.
[1] menyebutkan audit terhadap sistem
informasi
atau
pengembanganya
akan
merepresentasikan sekumpulan aktivitas untuk
menilai apakah proses pengembangan perangkat
lunak akan memberikan produk yang sesuai
dengan standar yang berlaku. Dengan demikian
maka nantinya penelitian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran mengenai kondisi serta
kelemahan dari Proses pengembangan sistem EKRS yang berlangsung pada unit Pengembangan
Sistem Informasi STMIK STIKOM Bali.
Sehingga selain akan meningkatkan kualitas
perangkat lunak, hal tersebut juga akan membantu
pelaksanaan proyek pengembangan perangkat
lunak untuk dapat menyusun strategi lebih lanjut
untuk mengatasi permasalahan teknis dan
nonteknis yang terjadi pada STIKOM Bali terkait
pengembangan perangkat lunak.
2. Tinjauan Pustaka/ State of the Art
Model penilaian proses COBIT 4.1
menggunakan kerangka kerja pengukuran yang
serupa dengan terminologi yang digunakan dalam
model kematangan untuk setiap proses dari ke-34
proses yang ada dalam COBIT 4.1. Walaupun
menggunakan kerangka kerja pengukuran yang
serupa, namun terdapat perbedaan pada
penggunaan
skala
pengukuran.
Model
kematangan COBIT 4.1 menggunakan skala dari
model kematangan Software Engineering Institute
(SEI) sedangkan model penilaian proses COBIT
4.1 menggunakan skala kapabilitas proses dan
atribut yang didefinisikan dalam ISO/IEC 15504:
COBIT 4.1
Process
Maturity Level
5 Optimised

Performance
0 Non-existent

Kelebihan COBIT 4.1 PAM bila dibandingkan
dengan COBIT 4.1 MM ialah:
1. Lebih lengkap karena mendeskripsikan
aktivitas atau tugas yang harus dikerjakan
untuk mencapai tujuan proses
2. Penilaian dilakukan tidak hanya berdasarkan
proses
yang dilakukan tetapi juga
berdasarkan keluaran yang dihasilkan
3. Aturan penentuan level kapabilitas yang jelas
4. Aturan penentuan level kapabilitas yang
mensyaratkan level di bawahnya harus
mencapai skala “Fully Achieved” terlebih
dahulu akan menyebabkan hasil pengukuran
yang serupa apabila dilakukan pengukuran
ulang
Kekurangan COBIT 4.1 PAM bila dibandingkan
dengan COBIT 4.1 MM terletak pada aturan
penentuan level kapabilitas yang mensyaratkan
level di bawahnya harus mencapai skala “Fully
Achieved”. Aturan tersebut menyebabkan proses
akan memiliki level kematangan yang lebih
rendah. Contohnya, apabila ada proses yang skala
atribut proses PA4.1 bernilai “Largely Achieved”
tidak akan memiliki level kapabilitas 4 apabila
skala atribut proses PA3.1 dan PA3.2 tidak
bernilai “Fully Achieved”.
Beberapa penelitian lainnya yang berkaitan
dengan pengukuran software proses adalah
sebagai berikut:
Sum
ber
[2]

ISO/IEC 15504 Process
Attribute
Capability Level

5 Optimizing

4 Managed
and
measurable

4 Predictable

3. Defined

3 Established

2 Repeatable
but intuitive

2 Managed

1 Initial/ad hoc

1 Performed

PA5.1 Process
Innovation
PA5.2 Process
Optimization
PA 4.1 Process
Measurement
PA 4.2 Process
Control
PA 3.1 Process
Definition
PA 3.2 Process
Deployment
PA 2.1
Performance
Management
PA 2.2 Work
Product
Management
PA1.1 Process

0 Incomplete

[3]

[4]

Hasil
Makalah ini menyajikan langkah-demilangkah panduan untuk proses penilaian
dan perbaikan perencanaan menggunakan
kerangka peningkatan memanfaatkan
penilaian ringan dan perencanaan
perbaikan
(disebut
iFLAP),
yang
ditujukan untuk para praktisi melakukan
inisiatif
SPI
(Software
Process
Improvement)
kerangka perbaikan proses Software untuk
organisasi
perangkat
lunak
memungkinkan untuk mengidentifikasi
peluang untuk meningkatkan proses serta
membangun peta jalan untuk perbaikan.
Namun, praktek perbaikan proses software
menunjukkan bahwa untuk mencapai
berkelanjutan, organisasi perangkat lunak
perlu fokus pada tenaga kerja sebanyak
proses.
Koran-koran empiris menunjukkan bahwa
model referensi proses tradisional, seperti
CMM, CMMI atau ISO 9001, cukup
meningkatkan
karakteristik
kualitas
produk, terutama karena pemeliharaan dan
keandalan. Namun, ada kebutuhan untuk

357

Seminar Nasional Informatika 2015

[5]

penelitian
lebih
empiris
untuk
mengevaluasi dampak dari inisiatif SPI
pada kualitas produk perangkat lunak
dengan mempertimbangkan faktor-faktor
kontekstual. Inisiatif SPI harus lebih
didorong oleh tujuan kinerja yang
berkaitan dengan karakteristik kualitas
produk.
Set metodologi penilaian yang diusulkan
merupakan unsur-unsur yang diperlukan
untuk membantu mendiagnosa proses
dalam organisasi kecil. Langkah-demilangkah sementara peneliti berusaha untuk
membuat aplikasinya ekonomis dalam hal
sumber daya dan waktu. Dari aplikasi
awal dapat dilihat bahwa metodologi
penilaian ini dapat berguna, praktis dan
cocok untuk mendiagnosis proses dalam
jenis organisasi.

3. Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di STIKOM Bali.
Tahapan pelaksanaan penelitian ini adalah seperti
yang ditunjukkan pada Gambar 1. Kegiatan
penelitian dimulai dari proses identifikasi masalah
pada pengengbangan sistem informasi di
STIKOM Bali. Proses selanjutnya adalah
pemilihan kerangka kerja yang tepat untuk
pelaksanaan penelitian ini. Berdasarkan studi
literature, maka dipilih ISO 15504 sebagai
kerangka kerja pelaksanaan pengukuran tingkat
kapabilitas proses konstruksi PL. Proses
berikutnya
adalah
pembentukan
Process
Reference Model berdasarkan WP dan GP yang
berhasil dianalisis. Berdasarkan kerangka kerja
ISO 15504 dan Process reference Model maka
selanjutnya dapat disusun instrument penelitian.
Berdasarkan instrument penelitian maka dapat
diambil data. Hasil dari pengumpulan data
selanjutnya dapat dianalisis mengenai tingkat
kapabilitas Proses pengembangan sistem E-KRS.
Berdasarkan hasil dari pengukuran tingkat
kapabilitas, maka dapat disusun rekomendasi
untuk mendukung peningkatan berkelanjutan
(continous improvement) dari kegiatan di unit
PSI.
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INPUT

Proses

OUTPUT

PSI

Identifikasi Masalah

Kapabilitas Proses
Konstruksi PL

ISO 15504, ISO
9126, ISO 27000,
dll

Pemilihan Kerangka
Kerja

ISO 15504

WorkProduct,
Generic product, dan
Generic Practice
yang ada

Pembentukan
Process Reference
Model

Process Reference
Model

Process
Reference Model

Pembuatan
Instrumen penelitian

Instrumen penelitian

Responden

Pengumpulan data

Data pelaksanaan
proses konstruksi PL

Data pelaksanaan
proses konstruksi PL

Analisis data dan
Pengambilan kesimpulan
tingkat Kapabilitas
Proses

Rekomendasi
perbaikan

Gambar 1. Sistematika Penelitian

3.1. Process Reference Model
Dalam dokumen ISO/IEC 15504-5 terdapat
Process Reference Model konstruksi perangkat
lunak yang dapat digunakan sebagai pedoman.
Namun karena dipandang model tersebut terlalu
kompleks, maka dilakukan penyederhanaan dan
penyesuaian. Sehingga Process Reference Model
yang digunakan ditunjukkan oleh Tabel 1. Produk
kerja merupakan artefak yang berkaitan dengan
eksekusi dari proses, sedangkan praktek dasar
merupakan aktivitas yang apabila dilakukan
secara konsisten maka akan berkontribusi dalam
mencapai tujuan spesifik dari proses (ISO/IEC
15504-1, 2004).
Tabel 1 Process Reference Model
Pengembangan Sistem E-KRS STIKOM
Bali
Tujuan dari proses konstruksi
Pengembangan Sistem E-KRS STIKOM
Bali adalah untuk menghasilkan Sistem
E-KRS STIKOM Bali yang dapat
dieksekusi yang memenuhi requirement
dan diselesaikan tepat waktu
Hasil
1. Sebagai Hasil dari kesuksesan
proses
implementasi:
2. Diproduksi perangkat lunak yang
ditetapkan melalui desain
3. Verifikasi
terpenuhinya
unit
perangkat lunak yang sesuai dengan
desain dan Requirement
Praktek
1. Membangun dan mengembangkan
dasar/
perangkat lunak perangkat lunak
Nama
Proses
Tujuan
proses
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Base
Practice
(BP)

sesuai dengan Requirement
Membangun dan mengembangkan
perangkat lunak sesuai dengan
jadwal
3. Melakukan analisis dan perbaikan
kecacatan atau kesalahan
4. Melakukan review perangkat lunak
Produk kerja/Work Product (WP)
Requirement Perangkat Lunak (Hasil:2)
Desain Perangkat Lunak (Hasil: 1)
Laporan review (Hasil: 1,2)
2.

Terdapat tiga produk kerja yang menjadi
bukti dari pelaksanaan Proses pengembangan
sistem E-KRS, diantaranya adalah Dokumentasi
requirement perangkat lunak, dokumen desain
perangkat lunak, dan dokumen atau laporan
pelaksanaan review perangkat lunak.
Dalam penelitian ini proses yang menjadi
fokus penelitian adalah Proses pengembangan
sistem E-KRS. Kapabilitas proses konstruksi
dapat didefinisikan sebagai “kemampuan proses
konstruksi untuk memenuhi praktek dasar dan
menghasilkan produk kerja tertentu dalam upaya
mencapai tujuan saat ini dan tujuan yang
direncanakan”. Proses konstruksi dipilih sebagai
proses penting dan fokus dalam penelitian ini
adalah dengan alasan sebagai berikut:
1. Proses konstruksi merupakan bagian yang
paling besar dalam pengembangan perangkat
lunak
2. Proses konstruksi merupakan aktifitas utama
dalam pengembangan perangkat lunak [6]
3. Dengan fokus terhadap proses konstruksi
maka produktivitas dari programmer individu
dapat ditingkatkan dengan lebih baik [6,7]
4. Source code sebagai salah satu produk dari
proses konstruksi merupakan deskripsi akurat
mengenai perangkat lunak itu sendiri.
Kemampuan proses konstruksi untuk
memenuhi jadwal yang telah ditetapkan
merupakan salah satu hal penting yang harus
diperhatikan oleh pengembang perangkat lunak.
[7] menyebutkan bahwa pengembang khususnya
manajer proyek cenderung untuk fokus pada dua
ukuran utama yaitu waktu dan uang. Apabila
pelanggan menghabiskan dana di luar anggaran
mereka atau jika perangkat lunak tiba terlambat
dari waktu yang diperlukan, walaupun secara
teknis produk yang dihasilkan sangat baik, namun
pengembang
tidak
menyampaikan
solusi
berkualitas terhadap masalah pelanggan. Untuk
mengetahui tingkat kapabilitas proses konstruksi
dalam memenuhi jadwal yang telah ditetapkan
maka perlu dilakukan pengukuran terhadap proses
tersebut. Sesuai dengan ISO/IEC 15504, maka
beberapa faktor yang dapat digunakan sebagai
bahan pengkuran tingkat kapabilitas dari proses
adalah:

1.
2.

Pencapaian tujuan dan outcomes dari proses
Pelaksanaan praktik dasar yang telah
diperlukan sesuai dengan masing-masing
tingkat kapabilitas proses

Pemenuhan produk kerja yang dihasilkan sesuai
dengan masing-masing tingkat kapabilitas proses.
Definisi masing-masing kategori rating untuk
tingkat pencapaian atribut proses pada
menggunakan skala pengukuran sesuai dengan
ISO/IEC 15504-2, yaitu sebagai berikut:
1. N: Not achieved (0 - 15%): Terdapat sedikit
atau tidak ada sama sekali bukti pencapaian
dari dalam proses yang dinilai
2. P: Partially achieved (>15% - 50%):
Terdapat
beberapa
bukti
mengenai
pendekatan pencapaian dari atribut yang
ditetapkan dalam proses yang dinilai.
3. L: Largely achieved (>50%- 85%): Terdapat
bukti dari pendekatan sistemik, dan
pancapaian signifikan dari atribut yang
ditetapkan dalam penilaian proses. Beberapa
kelemahan terkait atribut tersebut mungkin
muncul dalam penilaian proses.
4. F: Fully achieved (>85% - 100%): Terdapat
bukti dari pendekatan yang sistemik dan
menyeluruh serta pencapain penuh terhadap
atribut yang ditetapkan dalam penilaian
proses. Tidak ada kelemahan yang signifikan
yang terkait dengan atribut yang terdapat
dalam proses yang dinilai.
Nilai nilai dari masing-masing atribut proses yang
diperoleh berdasarkan skala diatas, kemudian
dipetakan sesuai dengan tabel berikut ini:
Skala
Level 1

Proses Atribut
Pelaksanaan Proses

Level 2

Proses Terlaksana
Manajemen
Pelaksanaan
Manajemen Produk
Kerja
Proses Terlaksana
Manajemen
Pelaksanaan
Manajemen Produk
Kerja
Proses terdefinisi
Proses tersebar
Proses Terlaksana
Manajemen
Pelaksanaan
Manajemen Produk
Kerja
Proses terdefinisi
Proses tersebar
Proses terukur
Proses terkendali
Proses Terlaksana

Level 3

Level 4

Level 5

Rating
Largely atau
Fully
Fully
Largely atau
Fully
Largely atau
Fully
Fully
Fully
Fully
Largely atau
Fully
Largely atau
Fully
Fully
Fully
Fully
Fully
Fully
Largely atau
Fully
Largely atau
Fully
Fully
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Skala

Proses Atribut
Manajemen
Pelaksanaan
Manajemen Produk
Kerja
Proses terdefinisi
Proses tersebar
Proses terukur
Proses terkendali
Inovasi Proses
Optimalisasi Proses

Rating
Fully
Fully
Fully
Fully
Fully
Fully
Largely atau
Fully
Largely atau
Fully

4. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil wawancara dengan unit
Pengembangan Sistem Informasi, maka diperoleh
hasil yang ditunjukkan oleh Tabel 2. Berdasarkan
nilai pada rata-rata total Base Practice (BP) dan
Work Product (WP) maka diperoleh nilai rata-rata
total sebanyak 83.3. Hal tersebut menunjukkan
bahwa proses pengembangan E-KRS adalah
termasuk kategori Largely achieved. Yaitu
terdapat bukti dari pendekatan sistemik, dan
pancapaian signifikan dari atribut yang ditetapkan
dalam penilaian proses. Beberapa kelemahan
terkait atribut tersebut mungkin muncul dalam
penilaian proses. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa proses pengembangan sistem tersebut telah
mencapai tujuannya.
Berdasarkan hasil pengukuran PA 2.1
Manajemen Performansi, atribut ini memiliki nilai
akhir sebanyak 54.85, shingga masuk dalam
kategori largely achived. Artinya, bahwa terdapat
bukti dari pendekatan sistemik, dan pancapaian
signifikan dari atribut yang ditetapkan dalam
penilaian proses. Namun, nilai tersebut,
cenderung rendah untuk kategori largely
achieved. Terdapat banyak bagian atribut PA 2.1
yang tidak terpenuhi. Beberapa kelemahan terkait
atribut tersebut mungkin muncul dalam penilaian
proses.
Tabel 2. Hasil Pengukuran Pencapaian
Kapabilitas Tingkat 1
No.
BP

Deskripsi

BP1

Membangun
dan
mengembangk
an perangkat
lunak
perangkat
lunak sesuai
dengan
Requirement

100

BP2

Membangun
dan
mengembangk
an perangkat
lunak sesuai
dengan jadwal

100
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Nila
i

Keterangan
Sistem E-KRS yang
dikembangkan telah
sesuai dengan
permintaan dari PK
I. Dibuktikan
dengan dokumen
serah terima dan
change request yang
ada.
PSI
telah
membangun sistem
E-KRS
sesuai
dengan jadwal yang
ditetapkan.
Dibuktikan dengan
diimplementasikann
ya sistem tersebut

dengan baik.

BP3

Melakukan
analisis dan
perbaikan
kecacatan atau
kesalahan

100

BP4

Melakukan
review
perangkat
lunak

100

Rata-rata nilai
keseluruhan
No.
Deskripsi
WP

WP
1

WP
2

100
Nila
i

Requirement
Perangkat
Lunak
(Hasil:2)

100

Desain
Perangkat
Lunak (Hasil:
1)

0

Laporan review
WP (Hasil: 1,2)
3
Rata-rata nilai
keseluruhan
Rata-Rata TOTAL

Setiap
kesalahan/error
yang muncul selalu
dianalisis. Hingga
saat ini, sistem EKRS berjalan tanpa
masalah.
Rivew perangkat
lunak dilakukan
oleh programmer
yang bertugas yaitu
Bapak I Komang
Budiarta

100

Keterangan
Sistem yang
dikembangkan
menggunakan form
permintaan
pengembangan
dokumen FM
Pengembangan
perangkat lunak
tidak menggunakan
desain tertentu.
Pengembangan
dilakukan secara
spontan.
Review E-KRS
dilakukan melalui
berita acara
pengujian sistem

66.6
83.3

Largely achieved

Untuk atribut PA 2.2 Manajemen Produk
Kerja, dengan nilai total 24.96 maka dapat
disimpulkan bahwa atribut ini termasuk kategori
Partialy Achieved. Atribut ini mengukur sampai
sejauh mana produk kerja diproduksi oleh proses
yang telah diatur dengan baik. Hasil dari
pencapaian atribut ini adalah seharusnya mampu
memperlihatkan:
1. Kebutuhan untuk produk kerja proses
terdefinisi
2. Kebutuhan
untuk
dokumentasi
dan
pengontrolan produk kerja terdefinisi
3. Produk
kerja
diidentifikasi,
didokumentasikan, dan dikontrol secara tepat
4. Produk kerja di-review berdasarkan rencana
yang ada dan disesuaikan untuk memenuhi
kebutuhan
Namun, dalam praktik pengembangan EKRS di STIKOM Bali, kebutuhan untuk produk
kerja
(artefak
yang
digunakan
untuk
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menyelesaikan proses) tidak dikelola dengan
maksimal. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa, kapabilitas proses
pengembangan E-KRS tidak mencapai level 2
yaitu Managed process – dimana proses pada
level 1 diimplementasi ke dalam sebuah
pengaturan proses (direncanakan, dimonitor, dan
disesuaikan) dan produk kerja proses tersebut
ditetapkan, dikontrol, dan dipertahankan secara
tepat. Dengan demikian, pengukuran untuk level
kapabilitas berikutnya tidak dilakukan. Sebab,
sesuai dengan syarat dari level 3, adalah atribut
pada level 2 minimal Largely Achieved.
4. Simpulan
1. Berdasarkan nilai pada rata-rata total Base
Practice (BP) dan Work Product (WP) pada
pengkuran kapabilitas tingkat 1, diperoleh
nilai rata-rata total sebanyak 83.3. Hal
tersebut
menunjukkan
bahwa
proses
pengembangan E-KRS adalah termasuk
kategori Largely achieved. Yaitu terdapat
bukti dari pendekatan sistemik, dan
pancapaian signifikan dari atribut yang
ditetapkan dalam penilaian proses. Beberapa
kelemahan terkait atribut tersebut mungkin
muncul dalam penilaian proses. Sehingga
dapat
disimpulkan
bahwa
proses
pengembangan
sistem
tersebut
telah
mencapai tujuannya.
2. Pengukuran kapabilitas tingkat 2, hasil
pengukuran PA 2.1 Manajemen Performansi,
atribut ini memiliki nilai akhir sebanyak
54.85, sehingga masuk dalam kategori
largely achived. Artinya, bahwa terdapat
bukti dari pendekatan sistemik, dan
pancapaian signifikan dari atribut yang
ditetapkan dalam penilaian proses. Untuk
atribut PA 2.2 Manajemen Produk Kerja,
dengan nilai total 24.96 maka dapat
disimpulkan bahwa atribut ini termasuk
kategori Partialy Achieved.

Berdasarkan hasil tersebut, maka kapabilitas
proses pengembangan E-KRS tidak mencapai
level 2 yaitu Managed process – dimana proses
pada level 1 diimplementasi ke dalam sebuah
pengaturan proses (direncanakan, dimonitor, dan
disesuaikan) dan produk kerja proses tersebut
ditetapkan, dikontrol, dan dipertahankan secara
tepat.
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