
BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Teknologi Informasi (TI) saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat 

penting bagi hampir semua organisasi perusahaan karena dipercaya dapat 

membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses bisnis perusahaan serta 

mendapatkan keunggulan kompetitif dimasa mendatang (Surendro, 2009). 

Teknologi Informasi (TI) yang dikelola dengan baik akan menunjang keberhasilan 

organisasi untuk memperoleh keunggulan yang lebih kompetitif (Megawati, 

2014). Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan pengelolaan TI yang 

terstruktur dan responsif. 

Sistem Informasi yang berperan dengan signifikan akan dapat membantu 

proses berjalannya kinerja teknologi informasi dan dapat memudahkan pekerjaan 

seluruh internal organisasi. Kemajuan perkembangan sistem informasi pada suatu 

instansi tentu harus dikelola dengan pengaturan dan standar yang tepat, sehingga 

dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi di masa mendatang. Hal ini 

menujukkan betapa pentingnya pengelolaan teknologi informasi dalam suatu 

organisasi. 

Untuk menerapkan pengelolaan teknologi informasi yang baik, diperlukan 

suatu kerangka kerja yang dapat membantu dalam pelaksanaan pengelolaan TI 

tersebut. Adapun kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Framework COBIT 4.1. 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru atau kita singkat 

dengan DPP Kota Pekanbaru adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 

melayani perizinan urusan pasar, perdagangan, perindustrian dan semacamnya. 

DPP Kota Pekanbaru sudah menerapkan dan mengembangkan sistem informasi 

pergudangan ketahap yang lebih baik dengan nama Sistem Informasi Geografis 

Pergudangan Kota Pekanbaru. Sistem ini bertujuan untuk membantu mengelola 

dan monitoring aset gudang pada suatu usaha perdagangan. Sistem informasi 

geografis pergudangan ini dirancang dan dikelola oleh divisi IT yang bertanggung 

jawab terhadap Teknologi Informasi di DPP Kota Pekanbaru. 
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Salah satu penilaian dalam manajemen TI yang diterapkan oleh COBIT 4.1 

adalah Process Assesment Model. Model ini memberikan penilaian sejauh mana 

pencapaian kapabilitas proses yang telah dilakukan di DPP Kota Pekanbaru dalam 

mengimplementasikan sistem informasi pergudangannya. Setelah mengetahui 

posisi kapabilitas proses saat ini, langkah selanjutnya adalah merancang 

rekomendasi bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada dan meningkatkan 

level kapabilitas proses dari sistem informasi pergudangan. Karena semakin baik 

level kapabilitas proses yang dicapai maka kinerja dan pengelolaan suatu sistem 

informasi akan lebih baik pula. 

Adapun permasalahan yang penulis angkat pada penilitian ini dapat dilihat 

dalam bentuk tabel masalah yang dihadapi dan pemilihan domain yang 

disesuaikan, yaitu: 

Tabel 1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Masalah yang di Hadapi Domain 
1. Aktifitas training, evaluasi, dan 

kompetensi pegawai belum berjalan 

sesuai dengan standar. 

2. Kurangnya pengetahuan pegawai 

terhadap permasalahan yang sering 

terjadi pada pengelolaan perangkat TI. 

Plan and Organise 7 

(Manage IT Human 

Resources) 

3. Kegiatan maintenance rutin belum 

diterapkan, hal ini meningkatkan resiko 

kehilangan data. 

4. Belum terpenuhinya ketersediaan SOP 

untuk mekanisme operasional TI dan 

pengaduan permasalahan layanan 

publik. 

Acquire and Implement 4 
(Enable Operation and 

Use) 

(Sumber: Wawancara dan Observasi di DPP Kota Pekanbaru 2017) 
 

Adapun berbagai permasalahan yang telah dirumuskan, maka perlu 

pengelolaan yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada saat 

ini. Pengelolaan yang sesuai dengan standar COBIT 4.1 bertujuan untuk 
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membantu meningkatkan kualitas dan kinerja dari sistem informasi geografis 

pergudangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengukur kapabilitas level 

sistem informasi geografis pergudangan pada DPP Kota Pekanbaru dengan 

Framework COBIT 4.1 Process Assesment Model. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

bagaimana mengukur kapabilitas level sumber daya manusia dan operasional 

penggunaan IT pada Sistem Informasi Geografis Pergudangan pada Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yaitu: 

1. Objek penelitian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru. 

2. Metode Penelitian menggunakan Framework COBIT 4.1. 

3. Pengukuruan tersebut menggunakan Primary IT Processes yaitu: 

a. Plan and Organize 7 (Manage Human Resources IT) 

b. Acquire and Implement 4 (Enable Operation and Use) 

4. Perhitungan kapabilitas menggunakan Process Assesment Model 

(PAM). 

5. Penentuan responden dengan RACI Chart. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengukur tingkat kapabilitas pengelolaan sistem informasi 

geografis pergudangan pada masing-masing proses COBIT yang dipilih. 

2. Memberikan rekomendasi perbaikan terkait pengelolaan sistem 

informasi agar kinerja sistem yang ada saat ini bisa berjalan lebih baik. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
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1. DPP Kota Pekanbaru dapat mengetahui tingkat kapabilitas pengelolaan 

sistem informasi pergudangannya. 

2. DPP Kota Pekanbaru memiliki referensi dalam peningkatan kapabilitas 

pengelolaan sistem informasi pergudangannya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memberikan 

gambaran umum tentang penelitian. Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri 

dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari tugas akhir ini, yang 

meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dari pembahasan, manfaat yang didapatkan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas teori-teori yang berasal dari jurnal, buku, 

serta studi kepustakaan yang digunakan sebagai tinjauan pustaka 

dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang 

digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini. Mulai dari tahap 

perencanaan, tahap pengumpulan data, tahap analisis dan 

pembahasan, serta tahap dokumentasi. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan permasalahan yang telah 

dirumuskan dengan menggunakan landasan teori yang mendukung 

dan disajikan secara rinci . 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Berisi daftar jurnal, buku dan alamat website rujukan yang 

digunakan dalam penelitian. 


