
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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

penting bagi hampir semua organisasi karena dipercaya dapat membantu 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses bisnis organisasi, termasuk 

didalamnya institusi pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu 

Monitoring dan Evaluasi kinerja TI agar keberadaan TI mampu untuk menunjang 

kesuksesan organisasi dalam pencapaian tujuannya. 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) 

sebagai lembaga pendidikan yang mengemban tridharma perguruan tinggi 

(pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) ikut berperan aktif 

dalam memajukan kesejahteraan umum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau juga ikut berperan dalam mengembangkan dan menyiarkan islam. 

Dalam misinya UIN Suska Riau berupaya dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni berbasis integrasi keislaman. UIN Suska Riau 

sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat mengikuti perkembangan 

teknologi, terutama teknologi informasi guna menunjang proses tridharma 

perguruan tinggi, dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan 

unggul dalam penyelengaraan pendidikan  berkelas dunia (world class university). 

Jadi tidak hanya ilmu keislaman, namun juga ilmu pengetahuan dan teknologi 

guna merealisasikan konsep integrasi dan penunjang pencapaian visi misi UIN 

Suska Riau. 

UIN Suska Riau juga salah satu perguruan tinggi yang menyediakan jasa 

di bidang pelayanan adalah Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data 

(PTIPD) Sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan 

implementasi teknologi informasi 

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) memberikan 

layanan IT Services di lingkungan kampus UIN Suska Riau, layanan PTIPD 
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seperti, pendaftaran billing, infrastruktur jaringan, aplikasi terpadu, layanan 

internet, setifikasi/training. Selain itu PTIPD juga yang bertugas memastikan 

seluruh kondisi kinerja IT yang ada di Uin Suska Riau. PTIPD memberikan salah 

satu fasilitas pelayanan terkait ketersedian teknologi kepada mahasiswa, dosen 

dan pegawai di Uin Suska Riau yaitu customer care center (C3). 

C3 di bentuk sejak Februari 2015 yang dikelola dibawah pimpinan Divisi 

Komunikasi dan Internet berfungsi sebagai pintu masuknya keluhan-keluhan 

pengguna dan menjadi penghubung antara pengguna dengan divisi-divisi yang 

bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di civitas akademik 

dan Uin Suska Riau. Saat ini kinerja TI yang ada di C3 Uin suska Riau dianggap 

masih kurang efektif dan efesien karena dalam kinerja TI tidak terdapat proses 

yang mencakup pendefinisian indikator kinerja yang relevan, pelaporan kinerja 

yang sistematis dan tepat waktu, tindakan cepat atas penyimpangan dan belum 

efektif dan efesien pengendalian internal yang ada di Customer Care Center (C3). 

Berdasaran hasil wawancara pada kepala PTIPD Uin Suska Riau Bapak 

Benny Sukma Negara, MT, wawancara kepada IT Helpdesk C3 Salti Realini 

Primasta,S.Kom, dan wawancara Manajer Divisi Komunikasi dan Internet Bapak 

Agus Surahmad,S.kom dan observasi langsung yang telah dilakukan masing-

masing terdapat beberapa masalah, yaitu:  

Tabel 1.1 Permasalahan di C3  

Masalah Penyebab 
Kaitkan Dengan Variabel 

Penelitian 

tidak terintegrasinya 

kerangka kerja 

organisasi secara efektif 

Tidak tercapainya 

target kinerja yang 

dimiliki oleh organisasi 

Keterkaitan dengan ME 1.1 

Monitoring Approach 

membentuk kerangka 

pemantauan umum dan 

pendekatan untuk 

menentukan ruang lingkup, 

metodologi dan proses 

yang harus diikuti untuk 

mengukur solusi IT dan 

pelayanan, dan memantau 

kontribusi IT untuk bisnis. 

Mengintegrasikan kerangka 

kerja dengan perusahaan 

atau instansi 
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Penyelesaian laporan 

kinerja yang tidak tepat 

waktu 

Banyaknya laporan 

kinerja, dan juga 

kurangnya karyawan 

yang menangani, selain 

itu juga disebabkan 

karena tidak adanya 

prioritas penanganan 

serta waktu 

penyelesain yang di 

targetkan terhadap C3 

Keterkaitan dengan ME 1.4 

Performance Assessment  

meninjau kinerja terhadap 

target, menganalisis 

penyebab dari setiap 

penyimpangan, dan 

memulai tindakan 

perbaikan untuk mengatasi 

penyebab permasalahan 

dengan waktu yang cepat 

dan tepat. 

Kurangnya monitoring 

dari pimpinan terhadap 

kinerja TI 

Tidak tercapai target 

dari kinerja yang 

dimiliki oleh organisasi 

Keterkaitan dengan ME 1.4 

Performance Assessment  

meninjau kinerja terhadap 

target, menganalisis 

penyebab dari setiap 

penyimpangan, dan 

memulai tindakan 

perbaikan untuk mengatasi 

penyebab permasalahan 

dengan waktu yang cepat 

dan tepat. 

Belum mengukur atau 

melakukan pemantauan 

terhadap pengendalian 

internalnya 

Tidak tercapainya 

program kinerja yang 

ada 

ME2.4 Control Self-

assessment mengevaluasi 

kelengkapan dan 

efektivitas pengendalian 

manajemen atas proses, 

kebijakan dan kontrak TI 

melalui program penilaian 

mandiri yang berkelanjutan 

 

 

Untuk mengetahui apakah proses pengawasan dan pengeloaan TI yang ada 

di C3 sudah diawasi dan dinilai kelayakan nya maka dari itu perlu adanya 

Monitoring dan Evaluasi (ME) di C3 untuk memonitor bagaimana kualitas dan 

kepatuhan dalam pelaksanaannya tersebut apakah telah sesuai penerapannya 

terhadap teknologi informasi. Dalam melakukan evaluasi, diperlukan sebuah 

standar yang bisa membantu agar terjadi pengukuran yang valid dan reliable. 

Untuk melakukan pengawasan dan evaluasi tersebut perlu adanya framework 

sebagai acuan standar pengelolaan TI. Dalam penelitian ini peneliti akan 

menggunakan COBIT framework 4.1 (Control Objectives For Information And 
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Related Technology) dimana konsep dasar kerangka kerja COBIT adalah bahwa 

penentuan kendali dalam TI didasarkan kepada informasi  yang  diperlukan  

untuk  mendukung  tujuan  bisnis  dan  informasi  yang  dihasilkan  dari  

gabungan  penerapan  proses  TI  dan sumber daya terkait. Khususnya pada 

domain Monitoring dan Evaluasi (ME) yaitu pada proses Monitoring dan Evaluasi 

Kinerja TI (ME1) adalah manajemen efektifitas kinerja TI membutuhkan proses 

pemantauan. Proses ini mencakup pendefinisian indikator kinerja yang relevan, 

pelaporan kinerja yang sistematis dan tepat waktu, dan tindakan cepat atas 

penyimpangan dan domain Monitoring dan Evaluasi Kontrol Internal (ME2) 

adalah membentuk program pengendalian internal teknologi informasi yang 

efektif memerlukan proses pemantauan dan pelaporan pengecualian kontrol, hasil 

penilaian mandiri dan ulasan dari pihak ketiga. Manfaat utama dari pemantauan 

pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan yang berkaitan dengan 

operasi yang efektif dan efesien dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

yang berlaku. Pemantauan diperlukan untuk memastikan bahwa hal yeng benar 

dilakukan dan sejalan dengan arah dan kebijakan yang telah di tetapkan. COBIT 

dipilih karena COBIT merupakan sebuah model framework tata kelola yang 

representative dan menyeluruh, yang mencakup masalah perencanaan, 

implementasi, operasional dan pengawasan terhadap seluruh proses TI. ( IT 

Governance Institute :2007).  

Karena dengan adanya penerapan domain tersebut manajemen pengeloaan 

kinerja TI yang berjalan di PTIPD bagian Customer Care Center (C3) Uin Suska 

Riau akan senantiasa diawasi dan di evaluasi kinerja TI. Berdasarkan latar 

belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“Evaluasi Kinerja Pengelolaan Custumer Care Center (C3) Menggunakan 

Framework COBIT 4.1 (Studi Kasus PTIPD Uin Suska Riau) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat 

kematangan dari Pengawasan dan evaluasi Pengelolaan TI Customer Care Center 

(C3) Menggunakan COBIT Framework 4.1 Pada PTIPD Uin Suska Riau”. 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah: 

1. Metode yang digunakan dalam menganalisis menggunakan COBIT 

Framework 4.1 Penelitian ini dibatasi pada domain Monitoring dan 

Evaluasi (ME): 

a. Proses Monitoring Dan Evaluasi (ME1) terhadap kinerja TI di 

Customer Care Center (C3) PTIPD Uin Suska Riau dan proses 

Monitoring Dan Evaluasi Kontrol Internal (ME2) 

2. Tugas akhir ini hanya membahas Maturity level yang terdapat pada 

COBIT Framework 4.1  

3. Evaluasi dilakukan hanya bagian pengelolaan di Customer Care Center 

(C3) PTIPD Uin Suska Riau. 

4. Penentuan responden pada penelitian ini berdasarkan RACI Chart. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan level kematangan dari proses monitoring dan evaluasi 

kinerja TI (ME1), Monitoring Dan Evaluasi Kontrol Internal (ME2) 

menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1 pada Costomer Care 

Center(C3) di PTIPD Uin Suska Riau. 

2. Mengetahui nilai kesenjangan (Gap) pada kondisi saat ini (as is) dan 

kondisi yang di harapkan (to be) 

3. Untuk mengetahui usulan perbaikan berupa temuan dan rekomendasi.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti:  

a. Dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa 

ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi 

kinerja TI. 



 

6 

 

b. Mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai pelayanan dan sebagai 

admin di C3. 

2. Bagi Perusahaan : 

a. sebagai tolak ukur tingkat kematangan dalam pengawasan dan 

evaluasi kinerja TI di PTIPD guna meningkatkan kualitas 

manajemen kinerja TI di PTIPD khususnya seluruh civitas 

akademik Uin Suska Riau pada umumnya. 

b. Membantu PTIPD untuk mengetahui seberapa efektif dan efesien 

kinerja TI saat ini. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari penelitian ini,  yang  

meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dari pembahasan, manfaat  yang  didapatkan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini akan membahas teori-teori  yang  berhubungan dengan 

pembahasan penelitian. Teori  yang  diangkat yaitu mengenai 

teori-teori tentang metode kerangka kerja COBIT 4.1 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini akan membahas metodologi penelitian  yang  digunakan  

Dalam  penyusunan laporan penelitian ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang analisis mengenai Monitoring dan Evaluasi 

Kinerja teknologi Informasi (ME1) dan Monitoring dan Evaluasi 

Kontrol Internal (ME2) Menggunakan Framework COBIT 4.1 

pada PTIPD. Hasil penelitian berupa rekomendasi sebagai acuan 

perbaikan dan peningkatan kinerja TI di  C3. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir  yang  dibuat  

dan  menjelaskan saran-saran penulis ke pada  pembaca, ke pada  

PTIPD, maupun untuk penulis. 

 

 


