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ABSTRAK 

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode studi 

literatur dari jurnal dan literatur pendukung berupa buku dan artikel ilmiah 

untuk menjabarkan dan didapatkan hasil yaitu pembahasan mengenai proses-

proses yang ada pada kerangka ITIL v 3, sehingga dalam pemanfaatannya 

organisasi dalam menggunakan kerangka ini dengan baik dalam mengevaluasi 

layanan teknologi informasi yang dimiliki dan melakukan perbaikan bila 

diperlukan, sehingga hasil akhir yang diharapkan adalah layanan teknologi 

informasi yang disediakan dapat meningkatkan dan memberikan nilai lebih dari 

sebuah organisasi bisnis dimata pelanggan maupun pengguna. 

 

Kata Kunci: ITIL, SLA, Manajemen layanan, Teknologi Informasi 

 

ABSTRACT 

The approach that was undertaken in research is provided by way of a method of 

then a brilliant literary student from the journal and the literature of in support of 

terrorist acts in the form of books and articles and scientific writing competition 

for outline these chareges in the future the results of pt pgn promised to supply the 

section on the proses-proses of which there are in the body of the itil v 3 , so as to 

be in if they used these tools of the organization in using this skeleton well in is 

the need of evaluation of information technology services order owned and to 

improve public facilities located school house if required , so that the result of the 

end of which is it is expected that it is more of service of information technology 

services can to increase hygiene and can give a special value is more than a the 

organization of a business in the eyes of customers or road users . 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan Teknologi Informasi era moderen yang semakin maju dan 

memiliki sifat mobilitas yang tinggi secara tidak langsung telah memberikan 

dampak besar bagi perkembangan penyediaan pelayanan kebutuhan teknologi 

informasi, sehingga sudah menjadi hal yang umum bila sebagian besar perusahaan 

telah banyak menggunakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung 

dalam menunjang kegiatan bisnisnya dalam rangka mendekatkan perusahaan 

kepada pelanggan untuk menciptakan harapan akan adanya loyalitas pelanggan, 

oleh karena itu perlu disusun perencanaan langkah-langkah beserta strategi 

manajemen yang baik berdasarkan visi dan misi serta tujuan bisnis perusahaan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menciptakan efektifitas operasional, 

melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas dan memeperbaharui 

hubungan bisnis dengan pihak terkait mulai dari lingkup pelanggan, supplier 

hingga sampai pada tahap stakeholder dan pemangku kebijakan,sebagai contoh 

menurut penelitian dari (Soumeru, 2016) memberikan pernyataan bahwa 

perusahaan. seperti PT. Telekomunikasi Indonesia (PT. Telkom, Tbk) yang saat 

ini merupakan salah satu BUMN telekomunikasi serta penyelenggara layanan 

telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia, diminta mampu melayani 

jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dengan menggunakan layanan yang 

lengkap seperti layanan telekomunikasi, penyediaan informasi, media, edutaiment 

dan service lainnya.  

Penerapan pengelolaan layanan TI secara efisien dan efektif ini juga telah 

tercermin pada penelitian yang dilakukan oleh (Wardani, 2016) yang 

menyebutkan bahwa pemerintah kota Bandung telah mentargetkan untuk 

menjadikan TI sebagai salah satu visi yang harus dicapai. Pada kota Bandung, 

pemanfaatan teknologi informasi diyakini telah berkembang dengan sangat pesat 
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di bawah pengelolaan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo). Yang 

ditunjuk untuk menyediakan layanan Infastruktur teknologi informasi, penyediaan 

aplikasi, dan komunikasi kepada penggunanya. Meskipun Pemerintah kota 

Bandung mencangkan melakukan pembangunan TI di seluruh aspek Tata Kota, 

namun secara pengelolaan pada layanan TI masih belum terdokumentasi dengan 

baik. 

 

LANDASAN TEORI 

Manajemen Layanan 

Secara definisi Layanan (Service) menurut (Kotler, 2003) adalah suatu 

tindakan yang diberikan pada orang lain. Layanan secara umum dapat di 

klasifikasikan menjadi dua bagian yaitu. 

1. High contact service adalah sebuah klasifikasi dari pelayanan jasa dimana 

frekuensi hubungan antara konsumen dan juga penyedia produk dan jasa 

sangatlah tinggi, konsumen selalu ingin terlibat di dalam sebuah proses dari 

layanan jasa tersebut. 

2. Low contact service adalah klasifikasi pelayanan jasa dimana tingkat hubungan 

atau kontak antara konsumen dengan sebuah penyedia produk dan jasa tidaklah 

terlalu tinggi. Physical contact dengan konsumen diibaratkan hanya terjadi di 

front desk yang termasuk ke dalam klasifikasi low contact service. Misalkan 

ialah lembaga keuangan. 

Definisi layanan menurut (ITIL, 2011) adalah penyampaian sesuatu yang 

memiliki nilai (value) bagi pelanggan yang dilakukan oleh penyedia layanan 

dengan cara membantu pelanggan mencapai apa yang mereka inginkan tanpa 

adanya risiko dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan pengertian manajemen layanan 
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teknologi informasi menurut (Susanto, 2017) adalah implementasi  dari 

manajemen layanan teknologi informasi yang berkualitas yang menenuhi 

kebutuhan bisnis. Maka untuk mencapai hal tersebut pengelola maupun penyedia 

layanan teknologi informasi harus memperhatikan beberapa hal berikut ini : 

1. Mengelola layanan teknologi informasi berdasarkan pada sudut pandang bisnis 

tentang keuntungan lebih yang didapatkan bila menggunakan layanan 

teknologi informasi 

2. Membutuhkan kombinasi antara kemampuan sumber daya manusia yang 

mumpuni, proses yang dijalankan secara benar dan teknologi atau kemampuan 

yang dimiliki 

3. Menjaga hubuangan antara penyedia layanan teknologi informasi dengan 

pelanggan dengan cara memastikan bahwa layanan TI yang disediakan telah 

memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan.  

 

Information Technology Infrastructure Libarary (ITIL) 

Secara umum Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 

didefinisikan sebagai sebuah kerangka kerja yang berisi pengetahuan praktis yang 

dapat digunakan dalam membantu organisasi bisnis untuk mengembangkan dan 

menyediakan proses Information Technology Service Management (ITSM) 

(itSMF, 2007). Kerangka kerja ITIL bertujuan secara meningkatkan efisiensi 

operasional TI dan kualitas layanan pelanggan (Sarno, 2009). Secara praktis ITIL 

mendefinisikan bentuk dan fungsi pemanfaatan teknologi informasi sebagai 

sarana untuk penyimpanan, komunikasi atau pemrosesan informasi.  

Teknologi secara umum meliputi perangkat komputer, peralatan 

telekomunikasi dan komunikasi serta paket aplikasi dan perangkat lunak. 

Sedangkan informasi dapat berupa data dan informasi bisnis, data suara, data 
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gambar dan video dan format data lainnya. Teknologi informasi juga sering 

digunakan untuk mendukung proses binsis melalui manajemen layanan teknologi 

informasi (TSO, 2011), dalam menjalankan prosesnya ITIL memiliki siklus hidup 

yang dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini. 

 

Gambar 1. Siklus Hidup Layanan dalam ITIL v3  

Sumber: ITIL, 2011 

 

Tujuan dan keuntungan dari penerapan ITIL dalam memberikan  

manajemen layanan Teknologi Informasi menurut (Susanto, 2017) memiliki tiga 

tujuan utama yaitu : 
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1. Mendukung keberhasilan sebuah organisasi dengan mensinergikan layanan TI 

dengan kebutuhan bisnis yang ada saat ini untuk mempersiapkan kebutuhan 

dimasa yang akan datang. 

2. Meningkatkan dan menjaga nilai kualitas layanan TI secara berkelanjutan 

3. ITIL dapat menekan dan mengefisiensikan pengeluaran untuk penyediaan 

biaya teknologi informasi dalam lingkup jangka panjang   

Keuntungan dengan mengadopsi ITIL bagi organisasi menurut (Susanto, 2017) 

adalah : 

1. ITIL dikembangkan dengan pendekatan praktis manajemen layanan dan 

framework yang dimiliki oleh ITIL dirumuskan dari best practices perusahaan-

perusahaan penyedia layanan di dunia. 

2. ITIL memiliki tujuan untuk menyampaikan nilai ke bisnis dan telah terbukti 

meningkatkan efisiensi organisasi dan meningkatkan kepuasan pengguna 

layanan teknologi informasi 

3. ITIL mempunyai skala praktis yang dapat menyesuaikan dengan kemampuan 

sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan dalam menyediakan 

layanan teknologi informasi 

4. ITIL dapat diadopsi oleh organisasi layanan apapun, yang berarti ITIL cocok 

dan bermanfaat bagi organisasi baik kecil, menengah maupun besar, swasta 

maupun publik, dengan kondisi teknis lainnya. 

5. ITIL tidak terikat pada platform teknologi apapun dalam artian merupakan 

sebuah vendor penyedia layanan yang netral 
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METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan studi literatur (literature review) Dalam melakukan 

pengumpulan data penulis mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan 

dengan pemanfaatan metode ITIL v3 dalam menyediakan layanan teknologi 

informasi berupa proses dan tahapan-tahapan pelaksanaannya yang bersumber 

dari referensi jurnal penelitian baik nasional maupun internasional, buku-buku 

penunjang, surat kabar, dan majalah. 

Pendekatan studi literatur ini sendiri telah dijelaskan Cooper dalam Creswell 

tahun 2010 bahwa studi literature memiliki beberapa tujuan yaitu memberikan 

informasi kepada pembaca mengenai hasil-hasil penelitian lain yang memiliki 

kaitan erat dengan penelitian yang dilakukan, dan menghubungkan penelitian 

tersebut dengan literatur-literatur yang ada, dengan tujuan untuk mengisi celah 

yang didapatkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, secara umum studi 

literatur berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa 

sumber pustaka (artikel, buku, slide, informasi dari internet, data gambar dan 

grafik dan lain lain) tentang topik yang dibahas. Studi literature pada penelitian ini 

mempunyai tujuan untuk mengetahui pemanfaatan ITIL v3 dalam menyediakan 

manajemen layanan teknologi informasi. 

 

PEMBAHASAN 

ITIL merupakan framework yang digunakan dalam menilai kelayakan 

sebuah layanan teknologi informasi, dalam implementasinya framework ITIL 

versi 3 terbagi menjadi 4 bagian yang masing-masing memiliki fungsi dan tugas 



Jurnal EKSEKUTIF Volume 15 No. 2 Desember 2018 

 

 

 

395 

 

 

 

masing-masing dalam memberikan layanan teknologi informasi seperti pada 

gambar 2, setiap tahapan dalam ITIL tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

 

Gambar 2. Keylink, Input dan Output Siklus Hidup ITIL v3  

Sumber: ITIL, 2011 

Service Strategy 

Strategi dalam menentukan layanan teknologi informasi tentunya harus 

disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis, 

hal tersebut dijabarkan bahwa strategi layanan yang baik menurut konsep ITIL 

adalah harus memahami 4p dari service strategi itu sendiri yaitu (ItSMF, 2011): 

1. Perspective : memahami perbedaan dan perubahan visi dan arah bisnis  

2. Position : memahami peta posisi dan persaingan bisnis  
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3. Plan :merencanakanan langkah-langkah dalam mencapai visi dan tujuan 

perusahaan 

4. Pattern : membuat langkah dasar dalam menentukan pengambilan keputusan 

dan tindakan seiring dengan berjalannya waktu. 

Penentuan strategi menjadi landasan krusial dalam menentukan proses 

lainnya dikarenakan setiap proses akan bergantung pada kompetensi inti, kinerja 

khusus dan keunggulan kompetitif sebuah organisasi dalam menyediakan layanan 

informasi yang berkualitas, oleh karena ini dalam tahapan service strategy ini 

dijabarkan pula Proses-proses ada pada tahapannya sebagai berikut yaitu: 

1. Strategy Management for IT Services 

2. Service Portfolio Management 

3. Financial Management for IT Services 

4. Demand Management 

5. Business Relationship Management 

 

Service Design 

Service sendiri dapat diartikan sebagai memberikan nilai lebih kepada 

pelanggan untuk mencapai tujuan tanpa dibebani oleh biaya lebih  dan resiko 

(ITIL, 2011). Maka IT Service dapat diartikan sebagai kombinasi antara manusia, 

teknologi dan proses dalam mencapai proses dan tujuan bisnis yang diinginkan, 

untuk mencapai kepuasan pelanggan.  

Agar layanan TI dapat memberikan manfaat kepada pihak bisnis, layanan-

layanan TI tersebut harus terlebih dahulu di desain dengan acuan tujuan bisnis 

dari pelanggan maupun implementasi ITSM itu sendiri. Proses-proses yang 

dicakup dalam Service Design yaitu (Maita dan Akmal, 2016): 
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1. Service Catalog Management 

2. Service Level Management 

3. Supplier Management 

4. Capacity Management 

5. Availability Management 

6. IT Service Continuity Management 

7. Information Security Management 

Dalam merancang service design yang baik maka perusahaan perlu 

mempertimbangkan beberapa hal seperti : 

1. Memahami persyaratan dan kebutuhan proses bisnis dan merancang prioritas 

dalam menentukan perancangan proses dan layanan 

2. Memahami karakteristik dan faktor budaya organisasi 

3. Faktor komunikasi yang efektif untuk menentukan persyaratan dan kebutuhan 

setiap individu yang terkait dengan pekerjaan sehari-hari. 

4. Membuat tim dan menyiapkan serta melibatkan pihak terkait dalam organisasi 

yang dapat memberikan solusi dan dukungan terhadap perancangan sistem 

yang baru. 

5. Mendapatkan dukungan dari pimpinan, atau senior staf mengenai perubahan 

yang akan dilakukan. 

 

Service Transition 

Merupakan tahap peralihan dari proses desain kedalam penggunaan secara 

operasional, tahap transisi menjadi jembatan antara proses desain kedalam proses 

operasional menggunakan elemen-elemen yang diperlukan pada proses yang 

sedang berlangsung atau untuk mendukung proses yang ada, tahapan ini 

diperlukan apabila terjadi perubahan pada sistem desain, maka pada tahap transisi 
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dilakukan modifikasi untuk mendukung proses tersebut. Proses-proses yang 

terdapat dalam service transition meliputi (ITIL, 2011): 

1. Transition planning and support 

2. Change Management 

3. Service Asset and Configuration Management 

4. Release and Deployment Management 

5. Service Validation and Testing 

6. Change Evaluation 

7. Knowledge Management 

Dalam melaksanakan proses service transition maka perlu dipertimbangkan 

beberapa aspek yaitu aspek keberlanjutan dan penerapan green IT serta kebutuhan 

sistem dan konfigurasi dimasa yang akan datang. Dukungan dari peralatan 

manajemen pengetahuan dalam sebuah institusi bisnis juga menjadi penting 

meliputi dokumen dan prosedur seperti notulen rapat, dokumentasi kebijakan 

perusahaan, dokumen SOP, dokumen Service level Agreement (SLA), dan 

dokumen kontrak dari vendor dan provider penyedia layanan Teknologi 

Informasi. 

Service Operation 

Service Operation merupakan tahapan lifecycle 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. Proses yang ada pada tahapan Sevice Operation meliputi 

(ITIL, 2011): 

1. Event Management 

2. Request Fulfilment 
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3. Access Management 

4. Problem Management 

5. Incident Management 

Service operation bertujuan untuk melakukan aktivitas yang terkait dengan 

operasional teknologi informasi, dalam hal ini termasuk : 

1. Pemantauan dan pengontrolan untuk mendeteksi status layanan dan mengambil 

tindakan perbaikan yang tepat bila diperlukan. 

2. Menjadi titik pusat dalam memantau dan mengontrol aktivitas layanan 

teknologi informasi 

3. Mengelola infrastruktur teknologi berupa, manajemen database, fasilitas dan 

data center, dan aktivitas layanan direktori 

4. Menjadi salah satu proses dalam operasional siklus hidup lainnya seperti, 

perubahan, konfigurasi, rilis sistem dan ketersediaan manajemen layanan yang 

berkelanjutan. 

 

Continual Service Improvement 

Proses dalam continual service improvement dikenal dengan nama seven-

step improvement process yang mencakup (ItSMF, 2011) : 

1. Define what you should measure 

2. Define what you can measure 

3. Gather the data Who? How? When? Integrity of Data? 

4. Process the data frequency? Format? System?  Accuracy 

5. Analyze the data relations? Trends? According to plan ? target met? 

Corrective action ? 

6. Present and use the information, assessment summary, action plans, etc 

7. Implement corrective action 
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Penerapan Continual Service Improvement harus didukung dengan adanya 

manajemen pengetahuan yang baik yang secara umum dikenal dengan nama 

Sistem Manajemen Pengetahuan (SKMS). Dengan adanya Pengetahuan dan 

informasi yang berkualitas akan memungkinkan orang untuk melakukan kegiatan 

dan dukungan aliran informasi setiap tahapan dan proses pada siklus hidup 

layanan. Memahami, mendefinisikan, menetapkan dan memelihara informasi 

merupakan bagian penting dalam proses manajemen pengetahuan. 

 

Gambar 3 Service Portfolio and its Content 

Sumber : ITIL, 2011  

Pada kerangka ITIL v3 terdapat fasilitas yaitu CMS (Configure 

Management System) dan CMDB (Configure Management Database) dimana 

Pengguna dapat mengakses CMDB melalui CMS sehingga beberapa layanan data 

ke integrasi server dapat diekstrak dari CMS. CMDB mempunyai tujuan untuk 

mengelola ketersediaa data departemen layanan meliputi data direktorat, rektorat 
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sebagai Configuration Item (CI). Dan dapat diusulkan penggunaan SOA (Service 

Oriented Architecture) sehingga layanan teknologi informasi dapat tersedia dan 

dapat digunakan pada berbagai aplikasi pada departemen (Handoko, 2017). 

Manfaat yang bisa didapatkan oleh perusahaan bisnis dari penggunaan ITIL 

dalam mendukung layanan teknologi informasinya adalah : 

1. Sebagai upaya untuk meningkatkan tingkatan layanan sistem informasi dalam 

lingkup organisasi perusahaan bisnis. 

2. Sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan availabilitas dan keamanan 

teknologi informasi 

3. Mengurangi dan mengefisiensikan TCO (Total Ownership Cost). 

4. Memudahkan dalam melakukan pengawasan terhadap dokumen dokumentasi 

dan membentuk komunikasi peranan dan tanggun jawab personil teknologi 

informasi. 

5. Sebagai sarana untuk melakukan optimalisasi prasarana dan mengantisipasi 

perubahan keperluan bisnis  

Dalam penggunaannya penerapan ITIL v3 harus didukung dengan adanya 

manajemen perubahan berdasarkan penelitian dari (Handoko, 2017), hasil diskusi 

dengan pihak pengelola maka diperlukan adanya Manajemen Perubahan yang 

memfokuskan pada hal-hal berikut : 

1. Mengontrol siklus hidup perubahan sistem lama ke sistem baru dan mengelola 

kemungkinan resiko yang akan muncul (termasuk permasalahan internal 

diantara pengguna). 

2. Menghindari terjadinya penurunan kualitas layanan (disruptive service)  

3. Melakukan tahapan evaluasi perubahan terhadap perubahan normal, standar 

dan perubahan kritikal. 
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4. Menetapkan Request for Change (RFC) melalui proses review, komplain, 

klasifikasi, otorisasi, perencanaan baru dan implementasi, 

 

KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini antara lain : 

1. Proses penyediaan layanan teknologi informasi berbasis ITIL mengacu pada 

siklus hidup dari ITIL itu sendiri yang terdiri dari 5 bagian yaitu service 

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

service improvement.  

2. Semua bagian ini merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan, namun 

dalam implementasinya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan organisasi dalam menyediakan layanan teknologi informasi 

didukung dengan ketersediaan manusia, proses dan teknologi yang baik. 
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