
 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  PTIPD UIN SUSKA RIAU 

PTIPD Uin Suska Riau merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) dimana pada awal berdirinya bernama Pusat Komputer (PUSKOM). 

Didirikannya pusat komputer saat itu berawal dari ide yang di susun dengan 

tujuan untuk menterjemahkan rencana strategis Uin Suska Riau yang terangkum 

dalam Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi (RIPTI) untuk 

diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan operasional dibidang teknlogi informasi, 

ikut serta dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan, pengajaran dan penelitian 

maupun pengabdian kepada masyatakat. PTIPD resmi berdiri didasari oleh surat 

keputusan nomor: 201/R/2006 yang di tandatangani oleh Rektor Uin Suska Riau 

pada tanggal 27 juli 2006. 

Melalui bantuan IDB UIN SUSKA RIAU pada tahun 2008 PTIPD 

mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana berupa gedung berlantai tiga yang 

dilengkapi dengan peralatan teknis yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan 

opersional pada pusat komputer. Seiring dengan penggunaan internet sebagai 

jaringan global, Uin Suska Riau pun memperoleh hibah dari pemerintah pusat 

berupa pembangunan sarana penghubung gedung-gedung utama pada UIN 

SUSKA RIAU antara lain Gedung Rektorat, Gedung PTIPD, Gedung Perpustakan 

menggunakan jaringan fiber optic (FO). Pada periode 2008 hingga 2010, PTIPD 

berhasil membangun infrastruktur jaringan kampus berupa wireless dengan 

kecepatan bandwith 2,5Mbps yang dapat digunakan civitas akademik Uin Suska 

Riau untuk aplikasi dan sistem informasi yang digunakan disekitar kampus serta 

PTIPD juga menyediakan sarana untuk keperluan penyimpanan data.  

Saat ini mulai dari periode Oktober 2014 hingga sekarang PTIPD dipimpin 

oleh Benny Sukma Negara, M.T, yang diawal masa kepemimpinannya bersama 

beliau PTIPD telah banyak melakukan perbaikan yang mendasar pada seluruh 

fasilitas teknologi informasi yang berada di Uin Suska Riau antara lain fasilitas 

yang menjadi sasaran yaitu optimasi pada fasilitas pendukung jaringan internet, 

pembenahan pada sistem aplikasi kampus, birokrasi serta pembenahan pada 
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layanan customer care center (C3) yang saat ini semakin mudah dijangkau oleh 

semua kalangan, dan lain sebagainya. Sehingga pelayanan teknologi informasi di 

Uin Suska Riau berubah dengan signifikan ke arah yang lebih baik lagi didasari 

peraturan nomor 9 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Mentri Agama Republik 

Indonesia tentang organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim RIAU menyatakan, bahwa Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data 

merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Uin Suska Riau. 

Dimana PTIPD memiliki tugas untuk mengelola dan ikut serta dalam 

pengembangan sistem informasi manajemen, pengembangan dan memelihara 

infrastruktur jaringan dan aplikasi, pengelolaan basis data, pengembangan 

teknilogi lainnya dan jaringan kerjasama. 

2.1.2  Visi, Misi PTIPD Uin Suska Riau 

Mengacu kepada arah perkembangan jangka panjang Uin Suska Riau 

untuk mendukung hal tersebut maka PTIPD juga memiliki visi, misi tujuan dan 

sasaran sebagai berikut: 

2.1.3  Visi PTIPD Uin Suska Riau 

Menjadikan Pusat Teknologi Informasi Dan Pangkalan Data (PTIPD) 

sebagai pusat penyedia layanan teknologi informasi dan komunikasi demi 

mewujudkan Uin Suska sebagai world class university. 

2.1.4  Misi PTIPD Uin Suska Riau 

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran 

a. Menyediakan layanan internet yang stabil dan cepat untuk seluruh 

civitas akademika. 

b. Menyediakan aplikasi e-learning dan pendukungnnya untuk 

seluruh civitas akademika Uin Suska Riau. 

c. Mengelola media center sebagai pusat informasi yang ada di Uin 

Suska Riau. 

d. Menyelenggarakan pelatihan di bidang teknologi informasi yang 

ada di Uin Suska Riau. 

e. Menyediakan server untuk pengolahan data yang terintegrasi bagi 

aplikasi-aplikasi yang ada di lingkungan Uin Suska Riau. 
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2. Bidang Penelitian 

a. Memfasilitasi penelitian-penelitian yang terkait dengan teknologi 

informasi. 

3. Bidang Pengabdian Masyarakat 

a. Mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat. 

2.1.5  Tujuan PTIPD Uin Suska Riau 

a. Meningkatkan kualitas layanan internet untuk semua civitas 

akademika Uin Suska. 

b. Menjadi bank data untuk seluruh aplikasi dan sistem informasi yang 

ada di Uin Suska. 

c. Mengembangkan sistem informasi dan website untuk membantu 

kegiatan manajemen di lingkungan Uin Suska.  

d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan dengan 

standar nasional dan internasional untuk mahasiswa dan dosen.  

e. Menyediakan layanan e-jurnal untuk mempermudah akses jurnal 

nasional maupun jurnal berlangganan. 

2.1.6.  Sasaran   

a. Terciptanya layanan internet yang stabil dan cepat untuk semua civitas 

akademika Uin Suska. 

b. Uin Suska memiliki sistem informasi untuk membantu kegiatan 

manajemen. Terciptanya sumberdaya manusia yang ahli di bidang 

teknologi informasi.  

c. Meningkatnya kualitas lulusan Uin Suska terutama di bidang 

teknologi informasi. 

d. Meningkatnya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen 

maupun mahasiswa terutama di bidang teknologi informasi. 

2.2 Struktur Organisasi, Peranan dan Tugas Pokok PTIPD Uin Suska 

Riau 

Berikut adalah struktur organisasi dari pusat teknologi dan pangkalan data 

(PTIPD) Uin Suska Riau 
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2.2.1  Struktur Organisasi PTIPD Uin Suska Riau  

Berikut merupakan gambaran dari strutur organisasi Pusat Teknologi 

Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) Uin Suska Riau:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Struktur Organisasi PTIPD Uin Suska Riau 

2.3  Customer Care Center (C3) 

Customer Care Center (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. Selain sebagai pintu masuk keluhan-

keluhan pengguna, C3 juga mengelola seluruh permasalahan setiap divisi-divisi 

yang ada di PTIPD terkait tentang pelaporan kinerja TI Uin Suska Riau. Pengguna 

layanan C3 meliputi dosen dan mahasiswa, beberapa layanan informasi yang 

diberikan oleh C3 diantaranya, permasalahan jaringan, permasalahan iraise, email 

Kepala PTIPD  

(Benny Sukma Negara, 

MT.) 

Koordinator Divisi 

(Supriadi, S.Kom.) 

Manajer Divisi Pelatihan dan 

Sertifikasi (Zaini Putra, S.Pd.i.) 

Manajer Divisi Komunikasi dan 

Internet (Agus Surahmad, S.Kom.) 

 

Manajer Divisi Sumber Daya 
Informasi (Surya Elhadi, S.T.) 

Manajer Divisi Aplikasi 

Terpadu (Winardi, S.T.) 

Manajer Divisi Sistem Jaringan dan 

Pangkalan Data (Dziki Adli, S.T.) 

Manajer Divisi Infrastruktur 
Jaringan (Reno Wijaya, S.T.) 

Manajer Divisi Keuangan 

(Liza Afriyanti, S.Kom.) 

Manajer Divisi Administrasi 

Umum (Asmanidar, S.Pd.i.) 
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students, serta pelayanan terhadap permasalahan dan perbaikan sistem-sistem 

informasi yang tersedia di Uin Suska Riau. 

2.3.1  Standar Operating Procedures (SOP) 

Menurut peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 di jelaskan bahwa pengertian  

Standar Operating Procedures (SOP) adalah prosedur baku pelaksanaan kegiatan 

atau serangkain instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses 

penyelenggaraan kegiatan, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 

Sedangkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 

tentang standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa standar operasional prosedur,yang selanjutnya 

disingkat SOP adalah serangkainan petunjut tertulis yang dilakukan mengenai 

proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah. 

SOP adaministrasi pemerintah pada dasarnya merupakan pedoman yang 

berisi prosedur-prosedur operasional standar dalam suatu organisasi untuk 

memastikan semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas 

proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi, berjalan secara efesien 

dan efektif, konsisten, standar serta sistematis. 

2.3.2  SOP Layanan Customer Care Center (C3) 

Adapun SOP pelayanan customer care center (C3) yaitu: 

1. Admin C3 memberikan pelayana ICT setiap saat selama hari kerja dan 

jam kerja kepada seluruh user. 

2. User dapat melapor keluhan ICT baik melalui telepon: 08117627773, 

pin BB: 52414968, WhatsApp: 08117627773, Line: C3ptipd, Twitter: 

@customerC3 atau E-mail C3@uin-suska.ac.id. 

3. Admin C3 akan mencatat keluhan secara elektronik dan 

memverifikasi user mencakup: 

a. Rincian keluhan 

b. Nama  

c. Nim, Nip, Nik dan Nih 

d. Unit kerja 

mailto:C3@uin-suska.ac.id
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e. Nomor hanphone 

f. Email resmi UIN 

4. Melakukan kategorisasi.Adapun pengkategorian adalah: 

a. Ringan  = Maximal 2 jam 

b. Sedang  = 2 – 8 

c. Berat   = 8 - 48 jam (jam menyesuaikan) 

5. Pelayanan yang diberikan berbasis kepuasan user adalah prioritas 

kami, yang berorientasikan pada kepuasan user. 

6. Laporan yang ditangani oleh PTIPD adalah tentang akses internet 

(kabel dan wifi) pada jaringan Uin Suska,akses email, penggunaan 

website, hosting dan subdomain, sistem pembayaran,sistem wisuda, 

sistem informasi akademik, sitem kepegawaian sistem keuangan, 

seietem lp2m dan yudisium, sistem registrasi, sistem beasiswa, sistem 

pendaftaran training ICT serta masalah sertifikat ICT. 

7. User berhak mendapatkan kepastian solusi atas maslah IT yang 

dilaporkan ke C3. 

2.3.3  SOP Layanan Biling Internet 

1. Akses internet gratis dilingkungan Uin Suska Riau dapat digunakan 

oleh seluruh mahasiswa aktif dan pegawai aktif Uin Suska dengan 

menggunkan akunya masing-masing yang terdiri atas username dan 

pasword. 

2. Format yang digunakan untuk username bagi mahasiswa aktif adalah 

dengan menggunakan NIM.Sedangkan paswordnya adalah seperti 

yang tertera pada voucher yang dapat diperoleh dari petugas billing 

saat registrasi billing.Password tersebut dapat dirubah oleh masing-

masing user. 

3. Format yang digunakan untuk username bagi pegawai, karyawan, dan 

dosen adalah dengan menggunakan NIP, NIK, dan NIH dengan 

password masing-masing. 

4. Pembuatan akun tamu dilayani untuk event tertentu dan haya akan 

aktif sesuai dengan waktu yang di tentukan  dan harus di daftarka 

sbelum event. 
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5. Unit atau lembaga dapat mengajukan permohonan pembuatan akun 

user tetap kepada kepala PTIPD untuk keperluan tertentu dan akun 

user tetap kan dibuat jika mendapat persetujuan dari kepala PTIPD. 

6. Jika terjadi lupa password, user dapat melakukan pangaduan ke C3 

PTIPD baik melakukan media telepon , email, sosial media atau 

datang lansung (pada jam kerja). Admin C3 berhak mereset password 

bagi user yang lupa pasword. 

2.3.4  SOP Layanan Akun E-mail 

1. Login e-mail menggunakan email resmi dan paswordnya dapat di 

peroleh ketika user mendaftrakan akun email. 

2. Pembuatan email bagai pegawai kontrak wajib menyertakan SK 

Rektor; bagi pegawai honorer wajib menyertakan SK Dekan. 

3. Pendaftaran e-mail dapat dilakukan dengan mendaftar di C3 PTIPD 

baik melalui media telepon, e-mail, soaial media atau datang lansung 

(pada jam kerja). 

4. Penamaan e-mail bagi semua user menggunakan format berdasarkan 

nama user.Jika nama user terdiri dari atasa satu kata maka nama email 

diambil dari nama tersebut. Jika nama user terdiri atas lebih dari satu 

kata, maka nama email diambil dari kata nama pertama dan kata nama 

tengah atau nama belakang dengan dipisah oleh tanda titik. 

5. Pembuatan e-mail group hanya dapat dilakukan dengan cara 

mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Kepala UPT PTIPD 

Uin Suska Riau. 

6. Perubahan nama email bagi user yang memiliki nama lebih dari satu 

kata di perbolehkan hanya jika nama e-mail yang dipilih masih dalam 

dua kata yang dipisah dengan tanda titik. 

7. Jika terjadi lupa pasword, user dapat melakukan pengaduan ke C3 

PTIPD baik melalui media telepon, e-mail, media soial atau datang 

lansung pada jam kerja.   
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2.4  Pengertian Evaluasi 

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan 

kualitas, kinerja, atau produktifitas suatu lembaga dalam melaksanakan 

programnya. Fokus evaluasi adalah individu yaitu prestasi belajar yang dicapai 

kelompok atau kelas. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang 

telah dicapai dan apa yang belum dicapai. Selanjutnya informasi ini digunakan 

untuk perbaikan suatu program. Evaluasi meliputi mengukur dan menilai yang 

digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Hubungan antara pengukuran 

dan penilaian saling berkaitan. Mengukur pada hakikatnya adalah 

membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran atau kriteria tertentu 

(meter, kilogram, takaran dan sebagainya), pengukuran bersifat kuantitatif 

penilaian berarti menilai sesuatu. Sedangkan menilai itu mengandung arti 

mengambil keputusan terhadap sesuatu yang berdasarkan pada ukuran baik atau 

buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh dan sebagainya. Dan penilaian bersifat 

kualitatif. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran (bersifat 

kuantitatif), menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan 

ukuran baik buruk (bersifat kualitatif), dan evaluasi meliputi kedua langkah 

tersebut di atas.  (Megawati dan Rahmayani 2015) 

2.5  Tata Kelola Teknologi Informasi 

Menurut Information Technology Governace Institute (ITGI,2007)terdapat 

5 area yang diperlukan dalam Tata Kelola TI yaitu Keselarasan strategi , Bisnis 

dan strategi  TI, IT Value Deliver, manajemen resiko, pengukuran kinerja dan 

manajemen sumber daya TI. 

Adapun yang menjadi area fokus dalam proses pengelolaan tata kelola 

teknologi informasi yaitu: 
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Gambar 2.2 Focus Area Tata Kelola TI 

( IT Governance Institute , 2007) 

1. penyelarasan strategi (Strategic aligment) 

Proses-proses penyelarasan strategi meliputi perencanaan 

strategis teknologi informasi, perencanaan operasional teknologi 

informasi, serta analisis stakeholder yang meliputi hal layanan 

(kebutuhan sekarang dan yang akan datang), harapan unjuk kerja dan 

kepuasan serta resiko. Sedangkan fokus pada keselarasan antara 

rencana bisnis dan rencana TI. 

2. Penyampaian nilai (Value Delivery) 

Pada penyampaian nilai, ditekankan bahwa nilai yang diberikan 

oleh bisnis, dan diukur dengan secara transparan dapat menunjukan 

dampak dan kontribusi investasi teknologi informasi dalam proses 

pembentukan nilai dalam perusahaan. Prinsip utama dari nilai 

teknologi informasi adalah penyerahan tepat waktu, sesuai anggaran, 

dan memberikan manfaat seperti yang telah diperhitungkan. Dengan 

demikian, proses-proses teknologi informasi harus dirancang, 

diterapkan, dan dioperasikan secara efisien. Fokus area ini adalah pada 

pengoptimalan dan pembuktian akan nilai TI. 
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3. Manajemen sumber daya (Resource Manajemen) 

Manajemen resiko memfokuskan pada proses-proses untuk 

memelihaa nilai. Untuk itu manajemen resiko harus menjadi proses 

yang berkelanjutan yang dimulai dengan mengidentifikasikan resiko 

(damapak pada asset, ancaman dan kemudahan diserang), dan 

dilanjutkan dengan mitigasi resiko dengan menerapkan kontrolkontrol, 

investasi yang optimal, manajemen yang baik untuk sumberdaya 

aplikasi, informasi, infrastruktur dan manusia. 

4. Manajemen Resiko (Risk Management) 

Berbeicara mengenai membangung dan menerapkan kapabilitas 

teknologi informasi yang sesuai bagi kebutuhan bisnis. Dengan 

manajemen sumber daya yang baik, tersedia infrastruktur teknologi 

informasi yang terintegrasi dan ekonomis, teknologi baru diperlukan 

sesuai kebutuhan bisnis, dan sistem yang using diperbarui atau 

digantikan. Disini, pentinganya sumber daya manusia dapat dikenali, 

memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari pengetahuan 

dan keahlian secara internal maupun eksternal. 

5. Pengukuran Kinerja (Performance Measurement) 

Tanpa adanya ukuran-ukuran unjuk kerja yang dibuat dan 

dimonitor, area fokus lainya sulit untuk mencapai hasil yang 

diharapkan. Fase pengukuran unjuk kerja meliputi aktivitas audit dan 

penilaian, serta pengukuran unjuk kerja yang berkelanjutan. Hal ini, 

menjadi penghubung bagi fase penyelarasan dengan menyediakan 

bukti bahwa arahan yang ditetapkan telah diikuti. Pada fokus area ini, 

umum digunakan IT balance scorecard. Menelusiri dan memonitor 

implementasi strategi, penyebab penggunaan resource, kinerja proses 

dan service delivery menggunakan, misalnya balance scorecard. 

2.6 COBIT (Control Objectives for Informations and Related Technology)   

COBIT dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institue yang 

merupakan bagian dari ISACA (Information Systems Audit and Control 

Asociation). COBIT pertama dikeluarkan oleh ISACF tahun 1996, pada versi 

kedua, COBIT merefleksikan suatu peningkatan sejumlah dokumen sumber, revisi 
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pada tingkat tinggi serta tujuan pengendalian terperinci dan tambahan seperangkat 

alat implementasi, yang dipublikasikan pada tahun 1998. Pada versi ketiga 

COBIT, masuk ke penerbit baru yaitu IT Governance institute (ITGI). COBIT 

dapat diartikan sebagai tujuan pengendalian untuk informasi dan teknologi terkait 

dan merupakan standar terbuka untuk pengendalian terhadap teknologi informasi 

yang dikembangkan dan dipromosikan oleh Institut IT Governance. 

IT Governance menyediakan suatu struktur yang berhubungan dengan 

proses TI, sumber daya TI dan informasi untuk perencanaan strategi dan tujuan 

organisasi guna mendukung kebutuhan bisnis. Cara mengintegrasikan IT 

Governance dan mengoptimalisasikan organisasi yaitu melalui adanya Plan and 

Organise, Acquire and Implement, Deliver and Suppot dan Monitor and Evaluate. 

 

Gambar 2.3 Prinsip Dasar COBIT 

(IT Governance Institute , 2007) 

Manajemen sebuah organisasi akan berfungsi secara efektif apabila para 

pengambil keputusan selalu ditunjang dengan keberadaan informasi yang 

berkualitas. COBIT mendeskripsikan karakteristik informasi yang berkualitas  

menjadi  tujuan aspek  utama, yaitu  masing  masing Effectiveness,  dimana  

informasi  yang dihasilkan  haruslah  relevan dan  dapat memenuhi kebutuhan 

dari  setiap proses  bisnis  terkait dan  tersedia  secara tepat waktu,  akurat,  

konsisten  dan  dapat  dengan mudah diakses. ( IT Governance Institute , 2007) 

1. Efficiency, dimana informasi dapat diperoleh dan disediakan melalui 

cara yang ekonomis, terutama terkait dengan konsumsi sumber daya 

yang dialokasikan. 



 

19 

 

2. Confindentiality, dimana informasi, rahasia dan yang bersifat sensitive 

harus dapat di lindung atau dijamin keamanannya, terutama dari pihak 

pihak yang tidak berhak mengetahuinya. 

3. Avaibility, dimana informasi haruslah tersedia bilamana dibutuhkan 

dengan kinerja waktu dan kapabilitas yang diharapkan. 

4. Compliance, dimana informasi yang dimiliki harus dapat di 

pertanggung jawabkan kebenaraanya dan mengacu pada hukum 

maupun regulasi yang berlaku termasuk didalamnya mengikuti standar 

nasional atau internasional yang ada. 

5. Reliability, dimana informasi yang dihasilkan haruslah berasal dari 

sumber yang dapat dipercaya sehingga tidak menyesatkan para 

pengambil keputusan yang menggunakan informasi tersebut.  

2.7  Sejarah Perkembangan COBIT 

COBIT muncul pertama kali pada tahun 1996 yaitu COBIT versi 1 yang 

menekankan pada bidang audit, COBIT versi 2 pada tahun 1998 yang 

menekankan pada tahap kontrol, COBIT versi 3 pada tahun 2000 yang 

berorientasi kepada manajemen, dan COBIT versi 4 yang lebih mengarah kepada 

IT governance. COBIT terdiri dari 4 domain, yaitu: 

1. Planning & Organization 

2. Acquisition & Implementation 

3. Delivery & Support 

4. Monitoring & Evalution 

COBIT Versi 4.1 signifikan meningkat pada COBIT 3 oleh konsolidasi 

sebagian besar buku yang terpisah ke dalam satu volume untuk kemudahan 

penggunaan. Sub bagian baru untuk setiap proses meliputi: 

1. Referensi silang input dan output dari proses COBIT lain (yang dapat 

membantu menjadi petunjuk). 

2. Kegiatan untuk setiap proses, dengan tugas Tanggungjawab (RACI) 

matriks untuk setiap kegiatan (menunjukkan apa CFO, CEO, IT Service 

Manager, Development Manager, dll harus melakukan atau terlibat 

didalamnya). 
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COBIT, di terbitkan oleh Institut IT Governance. Pedoman COBIT 

memungkinkan Instansi untuk mengimplementasikan pengaturan TI secara 

efektif dan pada dasarnya dapat diterapkan di seluruh organisasi. Khususnya, 

komponen pedoman manajemen COBIT yang berisi sebuah respon kerangka 

kerja untuk kebutuhan manajemen bagi pengukuran dan pengendalian TI 

dengan menyediakan alat-alat untuk menilai dan mengukur kemampuan TI 

Instansi untuk 34 proses TI pada COBIT. 

Dikutip dari buku Gondodiyoto (2007). Cobit dan ISO/IEC 17799:2005 

merupakan standar yang sekarang banyak digunakan (ISO/IEC 17799:2005 

adalah code of practice for implementating security management), dan keduanya 

bersifat saling melengkapi. Ruang lingkup ISO/IEC 17799:2005 adalah aspek 

security, sedangkan COBIT lebih luas, merupakan kombinasi dari prinsip-prinsip 

yang telah ditanamkan dan dikenal sebagai acuan model (seperti: COSO), 

COBIT juga dilengkapi dengan IT balanced scorecard. Secara komplitnya paket 

produk COBIT terdiri dari COBIT product family, yaitu: executive summary, 

framework, control objectives, audit guidelines, implementation tools, serta 

management guidelines, yang sangat berguna atau dibutuhkan oleh auditor, para 

IT user, dan para manajer. 

COBIT adalah sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT 

governance yang dapat membantu auditor, pengguna, dan manajemen, untuk 

menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol dan masalah –masalah 

teknis TI. COBIT bermanfaat bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat 

membantu dalam identifikasi IT controls issues. COBIT berguna bagi para IT 

user karena memperoleh keyakinan dan kehandalan sistem aplikasi yang 

dipergunakan. Sedangkan para manajer memperoleh manfaat dalam keputusan 

investasi di bidang TI serta infrastrukturnya, menyusun strategic IT plan, 

menentukan information architecture, dan keputusan atas procurement 

(pengadaan/pembelian) mesin. Disamping itu, dengan keterandalan sistem 

informasi yang ada pada perusahannya diharapkan berbagai keputusan bisnis 

dapat didasarkan atas informasi yang ada. 

COBIT dapat dipakai sebagai alat yang komprehensif untuk menciptakan 

IT Governance pada suatu perusahaan. COBIT mempertemukan dan 
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menjembatani kebutuhan manajemen dari celah atau gap antara resiko bisnis, 

kebutuhan kontrol dan masalah-masalah teknis IT, serta menyediakan referensi 

best business practices yang mencakup keseluruhan TI dan kaitannya dengan 

proses bisnis perusahaan dan memaparkannya dalam struktur aktivitas-aktivitas 

logis yang dapat dikelola serta dikendalikan secara efektif. (Falahah, 2006). 

COBIT mendukung manajemen dalam mengoptimumkan investasi TI-nya 

melalui ukuran-ukuran dan pengukuran yang akan memberikan sinyal bahaya 

bila suatu kesalahan atau resiko akan atau sedang terjadi. Manajemen perusahaan 

harus memastikan bahwa sistem kendali internal perusahaan bekerja dengan baik, 

artinya dapat mendukung proses bisnis perusahaan yang secara jelas 

menggambarkan bagaimana setiap aktifitas kontrol individual memenuhi tuntutan 

dan kebutuhan informasi serta efeknya terhadap sumber daya TI perusahaan. 

Sumberdaya TI merupakan suatu elemen yang sangat disoroti COBIT, termasuk 

pemenuhan kebutuhan bisnis terhadap: efektifitas, efisiensi, kerahasiaan, 

keterpaduan, ketersediaan, kepatuhan pada kebijakan/aturan dan keandalan 

informasi (effectiveness, efficiency, confidentiality, integrity, availability, 

compliance dan reliability. ( IT Governance Institute , 2007) 

2.7 Kerangka Kerja COBIT  

Pada dasarnya kerangka kerja COBIT terdiri dari 3 tingkat control 

objectives, yaitu activities dan tasks, process, domains activities dan tasks 

merupakan kegiatan rutin yang memiliki konsep daur hidup sedangkan task 

merupakan kegiatan yang dilakukan secara terpisah. Selanjutnya kumpulan 

activity dan task ini dikelompokan ke dalam proses TI yang memiliki 

permasalahan pengelolaan TI yang sama dikelompokan ke dalam domains. 
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Gambar 2.4 COBIT Cubes 

( IT Governance Institute , 2007) 

COBIT diarancang terdiri dari 34 high level control objectives yang 

menggambarkan proses TI yang terdiri dari 4 domain yaitu: Plan and Organise, 

Acquire and Implement, Deliver and Support dan Monitor and Evaluate. Berikut 

kerangka kerja COBIT yang terdiri dari 34 proses TI yang terbagi ke dalam 4 

domain pengelolaan sebagai berikut. (IT Governance Institute , 2007) 

1. Plan and Organise (PO) 

Mencakup masalah mengidentifikasikan cara terbaik TI untuk 

memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan 

bisnis organisasi. Domain ini menitikberatkan pada proses perencanaan 

dan penyelarasan strategi TI dengan strategi organisasi. Domain PO 

terdiri dari 10 control objectives, yaitu: 

Tabel 2.1 Plan and Organise (PO) 

No Kode Proses 

1 PO1 Mendefinisikan Rencana Strategis TI   

2 PO2 Mendefinisikan Arsitektur Informasi   

3 PO3 Menentukan Arahan Teknologi   

4 PO4 Mendefinisikan Proses TI, Organisasi Dan Keterhubungannya 

5 PO5 Mengelola Investasi TI   

6 PO6 Mengkomunikasikan Tujuan dan Arahan Manajemen   

7 PO7 Mengelola Sumber Daya Manusia TI   

8 Po8 Mengelola Kualitas Sumber Daya Manusia   

9 PO9 Menaksir Dan Mengelola Resiko TI   

10 PO10 Mengelola Proyek 
(Sumber : IT Governance Institute, 2007) 
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2. Acquire and Implement (AI) 

Domain ini menitikberatkan pada proses pemilihan, pengadaaan 

dan penerapan TI yang digunakan. Pelaksanaan strategi yang telah 

ditetapkan harus disertai solusi-solusi TI yang sesuai dan solusi TI 

tersebut diadakan, di implementasikan dan di integrasikan ke dalam 

proses bisnis organisasi.  

Domain AI terdiri dari 7 control objectives, yaitu: 

Tabel 2.2 Acquire and Implement (AI) 

No Kode Proses 

1 AI1 Mengidentifikasikan Solusi Otomatis   

2 AI2 Memilih Dan Memelihara Software Aplikasi   

3 AI3 Memperoleh Dan Memelihara Infrastruktur Teknologi   

4 AI4 Memungkinkan Operasional Dan Penggunaan 

5 AI5   Memenuhi Sumber Daya TI   

6 AI6 Mengelola Perubahan   

7 AI7 Instalasi Dan Akreditasi Solusi Beserta Perubahannya 
(Sumber : IT Governance Institute , 2007) 

3. Deliver and Support (DS) 

Domain ini menitikberatkan pada proses pelayanan TI dan 

dukungan teknis nya yang meliputi hal keamanan sistem, 

kesinambungan layanan, pelatihan dan pendidikan untuk pengguna, dan 

pengelolaan data yang sedang berjalan. Domain DS terdiri dari 13 

control objectives, yaitu:  

Tabel 2.3 Deliver and Support (DS) 

No Kode Proses 

1 DS1 Mendefinisikan Dan Mengelola Tingkat Layanan   

2 DS2 Mengelola Layanan Pihak Ketiga 

3 DS3 Mengelola Kinerja Dan Kapasitas   

4 DS4 Memastikan Layanan Yang Berkelanjutan 

5 DS5 Memastikan Keamanan Sistem   

6 DS6 Mengidentifikasikan Dan Mengalokasikan Biaya   

7 DS7 Mendidik Dan Melatih Pengguna   

8 DS8 Mengelola Service Desk Dan Insiden   

9 DS9 Mengelola Konfigurasi   

10 DS10 Mengelola Permasalahan   

11 DS11 Mengelola Data   

12 DS12 Mengelola Lingkungan Fisik   

13 DS13 Mengelola Operasi 
(Sumber : IT Governance Institute , 2007) 
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4. Monitor and Evaluate (ME) 

Domain ini menitikberatkan pada proses pengawasan pengelolaan 

TI pada organisasi seluruh kendali-kendali yang diterapkan setiap proses 

TI harus diawasi dan dinilai kelayakannya secara berkala. Domain ME 

terdiri dari 4 tujuan pengendalian:   

Tabel 2.4 Monitor and Evaluate (ME) 

No Kode Proses 

1 ME1 Mengawasi Dan Mengevaluasi Kinerja TI   

2 ME2 Mengawasi Dan Mengevaluasi Kontrol Internal   

3 ME3 Memastikan Pemenuhan Terhadap kebutuhan Eksternal   

4 ME4 Menyediakan Tata Kelola TI 
Sumber : IT Governance Institute , 2007 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Kerja COBIT 4.1 
(IT Governance Institute , 2007) 
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2.8 ME1 (Monitor and Evaluate IT Performance)  

Monitor and Evaluate merupakan domain yang memberikan pandangan 

bagi pihak manejemen berkaitan dengan kualitas dan kepatuhan dari proses yang 

berlangsung dengan kendali-kendali yang diisyaratkan. Semua proses harus 

dilakukan penilaian secara regular untuk memonitor bagaimana kualitas dan 

kepatuhan dalam pelaksanaannya, meliputi faktor performansi pengelolaan, 

monitoring kontrol internal, serta kepatuhan terhadap aturan yang telah 

ditetapkan.  (IT Governance Institute, 2007) 

Domain ME1 memiliki beberapa sub domain/Control Objectives 

diantaranya adalah: 

1. 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. 

2. ME 1.2 Definition and Collection of Monitoring  

Data berfungsi untuk mendefinisikan suatu target kinerja dan minta 

mereka disetujui oleh instansi dan lainnya yang relevan stakeholder. 

Menentukan tolak-ukur yang dapat digunakan untuk membandingkan 

sasaran dan mengidentifikasi data yang tersedia yang dikumpulkan 

untuk mengukur target. Menetapkan proses untuk mengumpulkan data 

yang tepat waktu dan akurat untuk melaporkan kemajuan terhadap 

target. 

3. ME 1.3 Monitoring Method 

Menyebarkan metode pengawasan kinerja (misalnya balanced 

scorecard) untuk menangkap nilai ukur yang menyediakan ringkasan 

kinerja IT dan cocok dalam sistem pemantauan perusahaan. 

4. ME 1.4 Performance Assessment   

Berfungsi untuk meninjau kinerja terhadap target, menganalisis 

penyebab dari setiap penyimpangan, dan memulai tindakan perbaikan 

untuk mengatasi penyebab permasalahan dengan waktu yang cepat. 
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5. ME 1.5 Board and Executive Reporting        

Mengembangkan laporan manajemen senior pada kontribusi IT 

untuk bisnis, khususnya dalam hal kinerja perusahaan, IT enabled, 

program investasi, dan solusi dan kinerja pelayanan penyampaian 

program individu termasuk dalam status melaporkan sejauh mana tujuan 

yang di rencanakan telah dicapai. 

6. ME 1.6 Remedial Actions 

Mengidentifikasi dan melakukan tindakan perbaikan berdasarkan 

kinerja, penilaian pemantauan dan pelaporan. Ini termasuk tindak lanjut 

dari semua pemantauan, pelaporan dan penilaian melalui:  

a. Review, negosiasi dan pembentukan tanggapan manajemen  

b. Pengalihan tanggung jawab untuk perbaikan   

c. Pelacakan dari hasil tindakan yang dilakukan 

2.9  Pengawasan dan Evaluasi Kontrol Internal (ME2) 

Membentuk program pengendalian internal teknologi informasi yang 

efektif memerlukan proses pemantauan yang jelas. Proses ini meliputi 

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. Domain 

ME2 memiliki beberapa sub domain/control objectif diantaranya adalah . ( IT 

Governance Institute , 2007) 

1. ME 2.1 Monitoring of Internal Control Framework 

Terus memantau, patokan dan memperbaiki lingkungan 

pengendalian dan pengendalian TI untuk memenuhi tujuan organisasi 

2. ME 2.2 Supervisory Review 

Memantau dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas internal IT 

managerial review controls 

3. ME 2.3 Control Exceptions 

Identifikasi pengecualian pengendalian, dan analisis dan 

identifikasi penyebab akar yang mendasarinya. Tingkatkan kontrol 
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pengecualian dan laporkan kepada para pemangku kepentingan secara 

tepat. Lembaga perlu melakukan tindakan korektif 

4. ME 2.4 Control Self-assessment 

Mengevaluasi kelengkapan dan efektivitas pengendalian 

manajemen atas proses, kebijakan dan kontrak TI melalui program 

penilaian mandiri yang berkelanjutan 

5. ME 2.5 Assurance of Internal Control 

Dapatkan, jika perlu, kepastian lebih lanjut tentang kelengkapan 

dan efektivitas pengendalian internal melalui ulasan pihak ketiga. 

6. ME 2.6 Internal Control at Third Parties 

Menilai status kontrol internal penyedia layanan eksternal. 

Konfirmasikan bahwa penyedia layanan eksternal mematuhi 

persyaratan hukum dan peraturan dan kewajiban kontrak 

7. ME 2.7 Remedial Actions 

Mengidentifikasi, memulai, melacak dan menerapkan tindakan 

perbaikan yang penilaian dan pelaporan 

2.9 Tingkat Kematangan (Maturity Level)  

Maturity model merupakan model yang digunakan untuk mengukur 

tingkat kematangan (Maturity level) pengelolaan teknologi informasi dalam suatu 

organisasi maturity model terdiri dari lima tingkat kematangan pengeloaan TI, 

meliputi: tingkat 0 (non-existent), tingkat 1 (Initial/ad hoc), tingkat 2 (repeatable 

but intuitive), tingkat 3 (defined process), tingkat 4 (managed and measurable) 

dan tingkat 5 (optimised). Semakin tinggi maturity level akan semakin baik proses 

pengelolaan teknologi informasi, yang berarti semakin dapat diandalkan dukungan 

teknologi informasi dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Maturity model 

dibuat berdasarkan generic qualitative model dimana prinsip dari atribut sebagai 

berikut. ( IT Governance Institute , 2007) 

a. Kepedulian dan komunikasi (Awarness and communication).  

b. Kebijakan, Standar, dan Prosedur (Policies, standards, and procedure). 

c. Perangkat bantu dan otomatisasi (Tools and automation).  

d. Keterampilan dan keahlian (Skills and experites).  
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e. Pertanggungjawaban internal dan eksternal (Responsibility and 

accountability).  

f. Penetapan tujuan, pengkuran, dan Tanggungjawab (Goal, setting, and 

measurement) 

 

Gambar 2.6 Model Maturity 
( IT Governance Institute , 2007) 

Jika dikelompokan berdasarkan nilai level kematangan maka dapat dirinci 

seperti tabel dibawah ini: 

Tabel 2.5 Indek Level Kematangan (Maturity Level) 

Indeks Kematangan                                                  Level Kematangan 

0 – 0,49                                                                       0 – Non Existent 

0,5 – 1,49                                                                    1 – Initial/Ad Hoc 

1,5 – 2,49                                                                    2 – Repeatable but Intuitive 

2,5 – 3,49                                                                    3 – Defined Process 

3,5 – 4,49                                                                    4 – Managed and 

Measureable 

4,5 – 5,00                                                                    5 – Optimized 

(Sumber: IT Governance Institute , 2007) 

 

Keterangan masing-masing level tingkat kematangan: 

1. 0-Non-Existent (Tidak ada)  

Pengelolaan teknologi informasi masih dalam tahap paling awal 

Proses manajemen tidak ada sama sekali. Perusahaan belum mengetahui 

tentang pengelolaan TI. 

2. 1-Initial/Ad Hoc (Permulaan)  

Perusahaan telah menyadari perlunya pengelolaan TI tetapi belum 

ada proses standar yang harus dilakukan. Penyelesaian masalah dilakukan 
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secara individu atau berdasarkan kasus-kasus yang muncul. Sudah mulai 

ada penyusunan sistem komputerisasi yang lebih terarah pengelolaan tidak 

terorganisir. 

3. 2-Repeatable but Intuitive (Pengulangan) 

Proses pengelolaan TI sudah dikembangkan manajemen telah 

memiliki pola untuk melakukan proses pengelolaan berdasarkan 

pengalaman berulang yang pernah dilakukan sebelumnya. Prosedur belum 

terstandarisasi dan tanggung jawab proses tata kelola diserahkan kepada 

individu masing-masing. Prosedur yang tidak terstandarisasi dan tidak di 

komunikasikan serta keterbatasan staf ahli menyebabkan masih terjadi 

penyimpangan tidak tersedia pelatihan formal. 

4. 3-Defined Process (Terdefinisi) 

Perusahaan telah menyadari dan mengetahui akan kebutuhan 

pengelolaan TI, prosedur TI telah distandarisasi di dokumentasikan dan 

dikomunikasikan melalui pelatihan. Prosedur belum sempurna pada tahap 

ini manajemen telah berhasil menciptakan dan komunikasikan standar 

baku pengelolaan proses terkait walaupun belum dilakukan secara 

terintegrasi. 

5. 4-Manage and Measurable (Dikelola) 

Perusahaan telah memahami pengelolaan TI di seluruh bagian pada 

tahap ini proses standar telah diterapkan secara formal dan terintegrasi. 

Manajemen mengawasi dan mengukur kinerja TI dengan prosedur, serta 

mengambil tindakan ketika proses tidak berjalan dengan efektif. 

6. 5-Optimised (Optimal)  

Proses dalam perusahaan telah disesuaikan dengan best practice, 

praktek terbaik berdasarkan hasil pengembangan secara terus-menerus 

dengan perusahaan lain. Teknologi informasi digunakan sebagai cara 

terintegrasi untuk mengotomatisasi alur kerja, penyediaan alat untuk 

meningkatkan kualitas dan efektifitas serta membuat perusahaan 

beradaptasi. Pengelolaan TI dengan cepat serta mendukung kebutuhan 

secara menyeluruh. 
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Tabel 2.6 Maturity Attribute 

NO ATTRIBUTE MATURITY LEVEL ATTRIBUTE 

1 Awareness and 

Communication 

1. Pengenalan akan kebutuhan proses mulai disadari. 

Terdapat komunikasi terhadap isu-isu yang muncul. 

2. Terdapat kepedulian untuk mulai melakukan. Pihak 

manajemen melakukan komunikasi terhadap isu yang 

muncul. 

3. Terdapat pemahaman akan kebutuhan untuk bertindak. 

Pihak manajemen melakukan komunikasi terhadap 

semua isu yang muncul. 

4. Terdapat pemahaman yang penuh mengenai 

teknikteknik yang perlu dilakukan. Teknik komunikasi 

yang standar dan matang sudah mulai digunakan. 

5. Terdapat pemahaman akan kebutuhan secara 

menyeluruh. Komunikasi yang proaktif berdasarkan isu 

dan tren yang muncul, teknik dan komunikasi yang 

matang dilakukan, dan alat pendukung komunikasi 

terintegrasi digunakan. 

2 Policies, Plans, 

and 

Procedures 

1. Terdapat pendekatan ad hoc terhadap proses dan 

pengaplikasian, tetapi belum didefinisikan. 

2. Proses yang umum dilakukan berdasarkan intuisi para 

ahli. Beberapa aspek dari proses dilakukan secara 

berulang dan dokumentasi mulai dilakukan. 

3. Penggunaan praktek yang baik dilakukan. Proses, 

kebijakan, dan prosedur di definisikan dan di 

dokumentasikan untuk setiap aktivitas. 

4. Proses dijalankan dengan lengkap, praktek yang paling 

baik secara internal dilakukan. Semua aspek dari proses 

di dokumentasikan dan dilakukan secara berkelanjutan. 

Kebijakan disetujui dan di tandatangani oleh pihak 

manajemen. Terdapat standar untuk mengembangkan 

dan memelihara proses dan prosedur. 

5. Best practice dan standar eksternal dilakukan. 

Dokumentasi proses dilakukan secara otomasi. Proses, 

kebijakan, dan prosedur distandarkan dan diintegrasikan 

untuk mendukung pengembangan serta manajemen 

secara menyeluruh 

3 Tools and 

Automation 

1. Beberapa tool mulai muncul; digunakan pada aplikasi 

dekstop. Tidak ada perencanaan terhadap tool yang 

digunakan. 

2. Pendekatan umum digunakan dalam penggunaan tool 

tetapi berdasarkan solusi dari pihak-pihak inti. 

Pendekatan terhadap tool dan vendor mulai dilakukan 

tetapi belum diaplikasi dengan tepat. 

3. Pendefinisian akan rencana penggunaan tool untuk 

mangotomasi proses. Tool yang digunakan hanya untuk 

keperluan mendasar, tetapi tidak terstruktur dengan baik 

dan tidak terintegrasi. 

4. Penggunaan tool mulai diimplementasikan 

berdasarkan rencana standar, dan beberapa tool sudah 

terintegrasi. Tool hanya digunakan pada beberapa area 

utama untuk mengotomasi proses pengawasan pihak 



 

31 

 

NO ATTRIBUTE MATURITY LEVEL ATTRIBUTE 

manajemen. 

5. Seperangkat tool standar digunakan pada keseluruhan 

perusahaan. Tool pun sudah terintegrasi dengan tool lain 

yang terkait untuk mendukung proses secara 

menyeluruh. Tool digunakan untuk meningkatkan proses 

yang ada dan mendeteksi gejala-gejala yang terjadi 

4 Skills and 

Expertise 

1. Kemampuan yang dibutuhkan terhadap sebuah proses 

belum diidentifikasi. Rencana pelatihan masih belum 

ada. 

2. Kemampuan dasar diidentifikasi untuk area-area kritis. 

Pelatihan disediakan untuk memenuhi kebutuhan dan 

bersifat tidak formal. 

3. Kemampuan yang dibutuhkan sudah di definisikan dan 

di dokumentasikan pada semua area. Pelatihan resmi di 

kembangkan tetapi masih berdasarkan inisiatif 

perseorangan. 

4. Kemampuan yang dibutuhkan telah diupdate secara rutin 

pada semua area, tenaga ahli sudah dipastikan untuk 

area kritis, dan sertifikasi juga didukung. Teknik 

pelatihan yang matang dilakukan berdasarkan rencana 

pelatihan, dan sharing knowlegde sangat didukung. 

5. Organisasi secara formal mendukung pengembangan 

kemampuan secara berkelanjutan, berdasarkan tujuan 

organisasi yang jelas. Pelatihan dan edukasi didukung 

oleh pihak eksternal dan menggunakan teknik yang 

mutakhir. Kebiasaan berbagi pengetahuan menjadi 

budaya dalam organisasi, dan system menajemen 

pengetahuan sedang dikembangkan. Tenaga ahli 

eksternal dan tenaga ahli di bidangnya digunakan 

sebagai panduan. 

5 Responsibility 

and 

Accountability 

1. Tidak ada definisi akan tanggung jawab dan kewajiban. 

Pihak-pihak dalam organisasi bertindak sesuai intuisi 

masing-masing. 

2. Individu menganggap tanggung jawabnya sebagai 

sesuatu yang bisa dipertanggung jawabkan. Akan tetapi, 

masih ada kebimbangan akan tanggung jawab ketika 

timbul masalah. 

3. Proses tanggung jawab dan akuntabilitas di definisikan 

dan pihak-pihak yang bertanggung jawab diidentifikasi. 

4. Proses tanggung jawab dan akuntabilitas diterima dan 

bekerja dengan baik sehingga memampukan senior atau 

pimpinan untuk meminta pertanggung-jawaban terhadap 

individu tersebut. Budaya pemberian penghargaan juga 

dilakukan untuk memotivasi tindakan yang positif. 

5. Pemilik proses memiliki otoritas untuk membuat otoritas 

dan bertindak. Pendelegasian tanggung jawab juga 

berjalan dalam organisasi secara konsisten. 

6 Goal Setting and 

Measurement 

1. Tujuan tidak jelas dan tidak ada pengukuran. 

2. Beberapa tujuan saling tumpang tindih; beberapa 

pengukuran finansial dilakukan tetapi hanya diketahui 

oleh pihak manajemen senior. Tidak ada pengawasan 
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NO ATTRIBUTE MATURITY LEVEL ATTRIBUTE 

yang konsisten pada area tertentu. 

3. Beberapa tujuan yang efektif dan pengukuran 

didefinisikan, tetapi tidak dikomunikasikan. Proses 

pengukuran dilakukan, tetapi tidak konsisten. IT Balance 

Scorecard mulai diimplementasikan, tetapi hanya 

sebagai pendukung saja. 

4. Efisiensi dan efektivitas diukur dan di komunikasikan 

serta dihubungkan dengan tujuan bisnis dan strategi TI. 

IT Balance Scorecard di implementasikan pada beberapa 

area dengan pengecualian dari pihak manajemen 

pengembangan secara kontinu mulai dilakukan. 

5. Terdapat pengukuran perfoma secara terintegrasi yang di 

hubungkan dengan perfoma TI dan tujuan bisnis melalui 

IT Balance Scorecard. Pengecualian secara menyeluruh 

dan konsisten diketahui oleh semua pihak manajemen, 

serta analisis sebab akibat juga dilakukan pengembangan 

secara berkelanjutan menjadi model organisasi sehari-

hari. 
(Sumber : IT Governance Institute , 2007) 

2.11  RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)  

RACI adalah singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted, 

Informed. COBIT 4.1 menerangkan bahwa RACI chart berfungsi untuk 

menunjukkan peran dan tanggung jawab suatu fungsi dalam organisasi terhadap 

suatu aktivitas tertentu dalam IT control objective. Peran dan tanggung jawab 

merupakan dua hal yang sangat berkaitan erat dengan proses pembuatan 

keputusan. Suatu keputusan dapat dibuat oleh pihak-pihak yang memang memiliki 

kewenangan sebagai pembuat keputusan. RACI diterapkan pada setiap aktivitas 

didalam IT control objective untuk mendukung kesuksesan IT proses pada 

keempat domain. Tujuan dari pemberian peran dan tanggung jawab ini adalah 

untuk memperjelas aktivitas sekaligus sebagai sarana untuk menentukan peran 

dan fungsi-fungsi lainnya terhadap suatu aktifitas tertentu. RACI chart 

mendefinisikan apa dan kepada siapa yang harus didelegasikan, terdiri dari: 

1. R = Responsible, artinya pihak yang harus memastikan aktivitas 

tersebut berhasil dilaksanakan.  

2. A = Accountable, artinya pihak yang mempunyai kewenangan untuk 

menyetujui atau menerima pelaksanaan aktivitas.  

3. C = Consulted, artinya pihak yang mana pendapatnya dibutuhkan dalam 

aktivitas (komunikasi arah).  
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4. I = Informed, artinya pihak yang selalu menjaga kemajuan informasi 

atas aktivitas yang dilakukan (komunikasi satu arah) 

RACI chart ini membantu auditor untuk mengidentifikasi siapa saja yang 

akan diwawancara. Dalam COBIT 4.1 terdapat 12 peran yang dimasukkan 

kedalam RACI chart sebagai: 

1. CEO (Chief of Execitive Officer)  

2. CFO (Chief of Financial Officer)  

3. Bussiness Executive  

4. CIO (Chief of Information Officer)  

5. Bussiness Process Owner  

6. Head Operations  

7. Chief Architect  

8. Head Development  

9. Head IT Administration  

10. PMO (Project Manager Officer)  

11. Compliance, Audit, Risk and Security 

12. Service Manager 

Pedoman mengenai partisipan dalam penelitian diangkat dari standarisasi 

ISACA yang disebut RACI. RACI merupakan susunan jabatan yang bisa dijadikan 

pedoman dalam memilih partisipan penelitian. Responden yang dipilih adalah 

responden yang mewakili tabel RACI (Responsibility, Accountability, Consult, 

and Inform). (IT Governance Institute, 2007): 
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Gambar  2.7 RACI ME1 
(IT Governance Institute, 2007) 

2.12 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian 

sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. 

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan 

penelitian yang dilakukan penulis 

No Nama Judul Penelitian Masalah 

1 Sugeng 

Winardi 

Penggunaan Kerangka Kerja Cobit 

Untuk Menilai Pengelolaan 

Teknologi Informasi Dan Tingkat 

Pelayanan (Studi Kasus Pada Bmt 

“X” Yogyakarta) 

dalam melayani anggotanya BMT 

“X” Yogyakarta sudah 

memanfaatkan teknologi 

informasi, Tetapi di dalam 

perjalanannya dirasakan masih 

kurang. Hal ini dapat dilihat 

dengan masih belum banyaknya 

anggota yang bergabung ke dalam 

BMT tersebut. Salah satu kendala 

adalah di dalam pelayanan kepada 

para anggotanya 

belum maksimalnya sistem 

informasi untuk melayani anggota 

baik untuk pelayanan tabungan, 

pinjaman dan lain-lain. Untuk 

itulah perlu dicari solusi supaya 

dapat meningkatkan pelayanan 

kepada para anggota sehingga 

diharapkan dapat memberikan 
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No Nama Judul Penelitian Masalah 

manfaat dan meningkatkan jumlah 

anggota yang memanfaatkan jasa 

BMT “X” tersebut 

  Hasil : 
Dari tabel 2 yaitu pada tahap 

Organisasi dan Perencanaan 

didapat hasil rata-rata-rata sebesar 

3,6. Hal imi menunjukkan bahwa 

semua proses organisasi dan 

perencanaan telah mencapai 

tingkat atau level Defined. 

Sementara dari tabel 3. Untuk 

tahap Pengadaan dan 

Implementasi didapatkan hasil 

rata-rata sebesar 3,4. Dalam hal 

Pengadaan dan Implementasi 

organisasi telah mencapai tingkat 

Define. Pada Tabel 4 yaitu pada 

tahap Pengantaran dan Dukungan 

didapatkan hasil dari rata-rata 

perhitungan sebesar 3,2 yang juga 

menunjukkan organisasi berada 

pada level Define. 

Pada tabel 5 yaitu tahap Monitor 

dan Evaluasi menunjukkan rata 

rata perhitungan yang 

diperoleh sebesar 3,5 yang berarti 

organisasi berada pada level 

Define. 

Kesimpulan :  
Dari hasil keseluruhan perhitungan 

dan penilaian yang telah 

dilaksanakan yang berasal dari 

kuesioner yang dibagikan dan 

wawancara, maka BMT “X” 

Yogyakarta masih berada pada 

level Define untuk pengelolaan dan 

pelayanan dengan menggunakan 

Teknologi Informasi. Dengan 

demikian manajemen beserta 

seluruh jajarannya perlu untuk 

lebih meningkatkan lagi kinerjanya 

sehingga organisasi dapat lebih 

maju dan berkembang lagi di masa 

mendatang. Selain itu dengan 

semakin maju dan berkembang, 

maka BMT “X” dapat memberikan 

pelayanan yang lebih terhadap para 

pelanggan atau nasabahnya. 

Adapun untuk mengingkatkan lagi 

kinerja serta pelayanan dapat 

ditempuh dengan mengadakan 

pelatihan ataupun mengirimkan 

manajemen, staf pengelola yang 

terlibat di dalam BMT tersebut ke 

lembaga pendidikan ataupun 

dengan cara studi lanjut yang 

disesuaikan dengan kemampuan 

BMT tersebut. 

2 Megawati, 

Fauzi 

Amrullah 

Judul Penelitian : 

Evaluasi Tingkat Kematangan 

Teknologi Informasi Dengan 

Menggunakan Model Maturity 

Level Cobit 4.1 (Studi Kasus PT. 

BRI Cabang Bangkinang) 

Masalah : 

Permasalahan yang terjadi di 

lingkungan PT BRI khususnya 

pada divisi IT saat ini adalah 

pelaksanaan kinerja IT belum 

maksimal, hal ini disebabkan 

karena pergantian kepemimpinan 

yang sering terjadi. Selain itu 

kurangnya 

pengetahuan untuk menilai kualitas 

software yang digunakan sehingga 

tidak diketahui apakah aplikasi 

yang digunakan efektif dan efisien 

untuk proses bisnis yang ada 

Hasil : 

Berdasarkan hasil pengukuran 

diketahui bahwa as-is IT maturity 

level adalah 2.9. Hal ini berarti 

bahwa tingkat kematangan IT 

pada PT BRI Cabang Bangkinang 

berada diantara level repeateable 

Kesimpulan :  

1. Dari hasil pengukuran maturity 

model, diketahui bahwa tingkat 

kematangan IT domain PO 8 

berada antara tingkat 

repeatable dan defined dengan 

skor ratarata 2.9. Secara umum, 
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No Nama Judul Penelitian Masalah 

dan defined. Pada tingkat 

kematangan ini, umumnya 

sebagian proses IT telah 

dijalankan sesuai dengan prosedur 

yang telah disepakati, namun tidak 

disertai dengan adanya bukti 

formal berupa dokumen prosedur 

standar, sehingga operasional 

proses memiliki ketergantungan 

cukup besar pada pengetahuan 

individu pelaku proses. Ketiadaan 

dokumen formal tersebut akan 

memperbesar respon time ketika 

terjadi gangguan terhadap sistem 

IT. 

perbaikan proses dapat dilakukan 

dengan : 

a. mendefinisikan (secara formal) 

dan mensosialisasikan kebijakan, 

prosedur serta standar yang 

dibutuhkan dalam pengelolaan 

informasi;  

2. b.mengelola dokumen 

pengoperasian setiap proses 

layanan IT; sehingga 

diharapkan ketergantungan system 

terhadap individu penanggung 

jawab dapat diperkecil. 

3. c.menjalankan fungsi pengawasan, 

pelaporan dan evaluasi proses,  

4. d. memfasilitasi knowledge sharing 

antar individu penanggung jawab 

proses sehingga tiap orang akan 

memiliki tingkat penguasaan 

system yang sama. 

3 Ilham 

Riswanto 

Wibowo 

Judul Penelitian : 

Analisis Monitoring Dan Evaluasi 

Kinerja Teknologi Informasi 

(Me1) Menggunakan Framework 

Cobit 4.1 Pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Kantor 

Wilayah Kota Semarang 

 

Masalah : 

Berbagai resiko tentang fenomen 

yang sering terjadi dalam 

penerapan pemanfaatan teknologi 

informasi di dunia perbankan, baik 

berupa murni tindakan kejahatan 

maupun kesalahan yang 

disebabkan pihak internal antara 

lain sebagai berikut: adanya 

perusakan jaringan komputer yang 

dilakukan pihak luar maupun 

dalam sehingga menyebabkan 

errornya sistem pelayanan seperti 

gangguan e-banking, atm error, 

gangguan layanan transfer, sampai 

kejahatan ATM. Juga adanya 

kesalahan dari sistem yang berjalan 

didalam proses bisnis seperti 

halnya maintenance dalam sebuah 

sistem informasi maupun 

kesalahan dari user dalam 

melakukan proses penginputan 

disebabkan karena sistim yang 

rumit atau kurang adanya pelatihan 

secara khusus guna mendukung 

upaya peningkatan monitoring dan 

evaluasi terhadap sistem. Selain itu 

juga ada permasalahan lainya yang 

timbul mengingat banyaknya 

kantor cabang, koordinasi yang 

belum berjalan dengan baik dari 

kantor pusat hingga unit terkecil, 

dan beragamnya produk BRI tentu 

membutuhkan system / teknologi 
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informasi pengelolaan dan 

pengawasan yang baik agar tidak 

terjadi penyimpangan dalam 

menjalankan bisnis 

  Hasil :  

Untuk menentukan tingkat 

kematangan pada sub domain 

monitoring dan evaluasi kinerja TI 

(ME1) dilakukan beberapa 

perhitungan dari hasil jawaban 

kuisioner yang telah disebar dan 

diisi oleh para responden. Pertama 

kali dilakukan adalah menentukan 

bobot dari masing-masing 

jawaban yang telah ditentukan 

yaitu jawaban A bernilai 0, 

jawaban B bernilai 1, jawaban C 

bernilai 2, jawaban D benilai 3, 

jawaban E benilai 4, dan terakhir 

jawaban F benilai 5. Setelah 

dilakukan perhitungan nilai bobot 

dari masing-masing jawaban, 

maka proses selanjutnya adalah 

menghitung nilai kematangan 

kondisi saat ini (as is) pada sub 

domain monitoring dan evaluasi 

kinerja TI pada Bank BRI Kanwil 

Kota Semarang 

Kesimpulan : 

Ditinjau dari framework COBIT 

4.1, Hasil pengukuran berdasarkan 

analisa kuisioner Bank BRI Kantor 

Wilayah Kota Semarang 

menunjukan bahwa tingkat 

kematangan saat ini (as is) ada 

pada level 3 (Defined) yang artinya 

Bank BRI telah menerapkan 

teknologi informasi TI terkait 

pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi kinerja TI , Prosedur TI 

telah distandarisasi, di dokumentsi 

dan di komunikasikan melalui 

pelatihan. Namun prosedur belum 

sempurna. Pada tahap ini 

manajemen telah berhasil 

menciptakan dan meng 

komunikasikan standar baku 

pengelolaan proses terkait 

monitoring dan evaluasi kinerja TI 

walaupun belum dilakukan secara 

terintegrasi ke seluruh kantor 

kantor cabang. Tingkat 

kematangan yang diharapkan 

berada pada level 4 terkelola dan 

terukur (managed) yang artinya 

Perusahaan telah memahami 

pengelolaan TI diseluruh bagian. 

Pada tahap ini proses standar telah 

diterapkan secara formal dan 

terintegrasi. Manajemen 

mengawasi dan mengukur kinerja 

TI dengan prosedur, serta 

mengambil tindakan ketika proses 

tidak berjalan dengan efektif. 

4 Rafelia 

Putri S 
Judul Penelitian 
Analisis Tingkat Kematangan 

Pengawasan Dan Evaluasi Kinerja 

Sistem Informasi Kepegawaian 

Dengan Cobit 4.1 (Studi Kasus : 

BKD Provinsi Jawa Tengah ) 

 

Masalah 
dalam penyelenggaraan organisasi 

yang perlu dikelola dengan baik. 

jumlah PNS dijawa tengah 

sebanyak 15.866 orang, dalam 

mengolah data ini BKD 

menggunakan suatu sistem 

informasi kepegawaian. Untuk 

mengetahui perlu atau tidaknya 

suatu perbaikan atau 

pengembangan terhadap 

pengelolaan sistem informasi pada 

proses pengolahan data ini. 

organisasi melakukan suatu 
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kegiatan pengawasan dan evaluasi. 

BKD menyadari tentang 

pentingnya kegiatan pengawasan 

dan evaluasi kinera ini karena 

berguna untuk mengetahui 

bagaimana kinerja sistem yang 

telah berjalan saat ini. Namun 

untuk saat ini pengawasan dan 

evaluasi yang dilakukan oleh BKD 

masih belum terstruktur 

  Hasil  

Penggunaan sebuah metode dalam 

pengukuran kinerja akan sangat 

penting, seperti dengan 

menggunakan IT balance 

scorecard, karena ini dengan ini 

dapat mengukur kebutuhan dari 

pengelola mengenai sistem yang 

sudah ada, kepuasan pengguna 

sistem , termasuk juga tingkat 

efektif dan efisiennya 

Kesimpulan 

Tingkat kematangan pengawasan 

dan evaluasi kinerja sistem 

informasi kepegawaian (ME1) di 

BKD Provinsi Jawa Tengah saat 

ini dengan menggunakan metode 

COBIT, didapatkan hasil berada 

pada tingkat kematangan 2,21 , 

dengan kata lain untuk proses 

pengawasan dan evaluasi ini masih 

berada pada posisi yang kurang, 

disebabkan karena proses 

pengawasan dan evaluasi saat ini 

masih belum terorganisir dan 

belum ada standarisasinya. 

5 Agus 

Prasetyo 

Utomo dan 

Novita 

Mariana 

Judul Penelitian 

Analisis Tata Kelola Teknologi 

Informasi ( IT Governance ) pada 

Bidang Akademik dengan Cobit 

Frame Work Studi Kasus pada 

Universitas Stikubank Semarang 

Masalah 

Dalam melakukan tugasnya ini, 

BAAK sudah didukung oleh TI 

berupa suatu system informasi 

akademik, dimana untuk 

pengadaan TI ini dilakukan oleh 

suatu divisi tersendiri yaitu P2ICT 

UNISBANK. Namun terdapat 

permasalahan dalam sistem 

informasi akademik yang ada saat 

ini yaitu pengawasan maupun 

penilaian terhadap kinerja TI 

khususnya sistem informasi 

akademik yang 

digunakan dan evaluasi kinerja 

sistem maupun karyawan baik 

karyawan non TI maupun 

karyawan TI yang terlibat dalam 

system informasi akademik 

tersebut belum dilakukan secara 

optimal dari pihak universitas 

karena pengawasan dan penilaian 
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terhadap TI hanya 

dilakukan jika ada keluhan dari 

unit kerja mengenai layanan TI 

tersebut. Permasalahan tersebut 

berkaitan dengan pelayanan yang 

perlu diberikan terhadap pengguna 

dari system informasi akademik, 

mulai dari operasi yang perlu 

dilakukan terhadap keamanan data 

akademik yang ada dan aspek 

kesinambungan sampai pelatihan 

sumber daya manusia yang 

mendukung proses dari sistem 

informasi akademik tersebut 

  Hasil  

jumlah responden yang dipilih 

untuk pengisian kuesioner dalam 

penelitian ini sebanyak 37 orang 

responden yaitu meliputi 

karyawan P2ICT dan karyawan 

BAAK, dosen dan mahasiswa 

UNISBANK tingkat akhir.  

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian didapatkan 

bahwa Lembaga UNISBANK 

memiliki pengelolaan TI dalam 

mendukung layanan akademik dan 

dirasakan perlu dilakukan 

perbaikan terhadap beberapa 

control process yang dirasakan 

sangat penting  

 

 


