
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Sistem informasi memberikan suatu informasi yang dibutuhkan oleh suatu 

organisasi untuk  kelangsungan organisasi tersebut. Informasi merupakan data 

yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterprestasikan untuk digunakan 

dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi harus dapat 

memberikan kemudahan terhadap pengguna dan dapat memenuhi kebutuhan 

organisasi karena sistem informasi sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja 

pegawai. Kinerja pegawai yang berkualitas akan menghasilkan organisasi yang 

berkualitas juga. 

Setiap organisasi memiliki proses bisnis yang akan dijalankan untuk 

mencapai tujuan organisasi. Salah satu organisasi yang memiliki proses bisnis 

dengan ruang lingkup yang besar yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di 

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota 

kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha 

Negara berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata 

Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan 

Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.  

 Sistem Aplikasi Satker (SAS) merupakan sistem informasi yang digunakan 

untuk mengelola, mengolah dan memproses anggaran keuangan yang dapat 

memudahkan satuan kerja. Sistem informasi ini digunakan oleh seluruh PTUN di 

Indonesia. Sistem ini sudah diterapkan selama 12 tahun dan terus dilakukannya 

pergantian versi setiap tahun karena melihat kebutuhan organisasi dan mengikuti 

perkembangan teknologi. Sistem ini memiliki 3 aplikasi yaitu Silabi, SPP, SPM. 

SPP (Surat Permintaan Pembayaran) merupakan aplikasi digunakan untuk 

pembuatan surat perincian dana, SPM (Surat Perintah Membayar)  merupakan 

aplikasi yang digunakan untuk pembuatan surat pencairan dana dan Silabi 

merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat pembukuan SP2D. 3 aplikasi 
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ini saling berhubungan dan prosedur pemakaian 3 aplikasi ini sudah ditentukan. 

Masing-masing dari aplikasi dipegang oleh admin yang berbeda. Admin SPP 

yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), admin SPM yaitu oleh Pejabat Penguji 

SPM (PPSPM), dan admin silabi yaitu Bendahara.  

 Berdasarkan hasil wawancara, selama penerapan Sistem Aplikasi Satker 

(SAS) proses bisnis sudah berjalan dengan baik, sangat mempermudahkan 

pekerjaan pegawai dan tidak ada permasalahan dalam penggunaan sistem tetapi 

pengawasan manajemen atas operasional pada aplikasi, sistem, dan proses atau 

monitoring dari pimpinan masih kurang diperhatikan dikarenakan sistem yang 

digunakan dari kementerian keuangan, manajemen instansi menyerahkan semua 

tanggung jawab kepada pengguna aplikasi sepenuhnya. Sebagai sistem yang 

mengelola anggaran keuangan, perlu adanya penilaian pengawasan manajemen 

atas operasional agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan instansi. Setiap tahun 

sistem ini dilakukan pergantian versi oleh kementerian keuangan tetapi belum 

pernah dilakukan evaluasi terhadap sistem tersebut. Evaluasi sangat perlu 

dilakukan terhadap penerapan sistem karena dengan evaluasi akan diperoleh 

informasi tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum di capai pada suatu 

instansi.  Evaluasi yang akan dilakukan yaitu adalah dengan cara melakukan 

pengukuran terhadap Sistem Aplikasi Satker (SAS). Pengukuran dilakukan 

dengan tujuan agar dapat mengetahui nilai dari penerapan Sistem Aplikasi Satker 

(SAS). Evaluasi menggunakan framework COBIT 4.1 dengan mengukur Maturity 

Level atau tingkat kematangan. Dengan pengukuran tersebut, akan diketahui 

sejauh mana tingkatan pengelolaan TI tersebut berada, yang akan memungkinkan 

pihak manajemen mengetahui nilai penerapan Sistem Aplikasi Satker (SAS) dan 

dapat mengetahui apa saja kekurangan dan kearah mana seharusnya TI 

dikembangkan dan dikelola.  

 COBIT (Control Objevtives for Information and Related Technology) 

merupakan a set of best practices (framework) bagi pengelolaan teknologi 

informasi (IT Management). COBIT disusun oleh the IT Governance Institute 

(ITGI) dan Information Systems Audit and Control Association (ISACA), tepatnya 

Information Systems Audit and Control Foundation’s (ISACF) pada tahun 1992 
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(Gondodiyoto 2007). COBIT adalah kerangka kerja dan perangkat pendukung 

yang memungkinkan manajer untuk menjembatani kesenjangan sehubungan 

dengan persyaratan kontrol, masalah teknis dan risiko bisnis, dan 

mengkomunikasikan tingkat kontrol itu kepada pemangku kepentingan (ITGI, 

2007) 

 Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Agus Pramono yang 

membahas tentang Analisis Teknologi Informasi Menggunakan Framework 

COBIT 4.1 (Studi Kasus: LMS SMK Negeri 2 Kediri). Dari hasil penelitian ini 

diperoleh hasil analisis yaitu  Analisa Tingkat kematangan LMS SMK Negeri 2 

Kediri Pada Domain ME (Monitor and Evaluate) pada kondisi saat ini 

mempunyai ratarata nilai 4,memberikan kesimpulan bahwa applikasi LMS 

berjalan dengan baik di domain Monitor dan evaluasi, Managemen Sekolah 

melakukan kegiatan ME sesuai dengan tujuan visi menerapkan teknologi IT di 

sekolah 2. Dan menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Wella dan Johan 

Setiawan yang membahas tentang Audit Sistem Informasi Menggunakan Cobit 

4.1 pada PT. Erajaya Swasembada, Tbk. Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil 

analisis yaitu penerapan proses TI Monitor and Evaluate di departemen TI pada 

PT Erajaya Swasembada, Tbk dilakukan dengan memonitor informasi operasional 

pada aplikasi, sistem, dan proses, dokumentasi pengontrolan dan evaluasi 

kepatuhan terhadap peraturan dan kontrak, serta kejelasan pembagian tanggung 

jawab dan kepemilikan tugas. Pengimplementasian proses TI Monitor and 

Evaluate tingkat kematangan Managed and measurable (Level 4). 

 Setelah mendapatkan hasil pengukuran tingkat kematangan atau Maturity 

Level, langkah selanjutnya penentuan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian, 

ini bertujuan untuk memberikan pandangan kepada pihak manajemen yang 

mengarah kepada perbaikan proses yang harus dilakukan dan sesuai dengan 

kebutuhan instansi. Dilihat dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian menggunakan framework COBIT 4.1 domain monitor and 

evaluate. Dengan uraian latar belakang diatas penulis mengangkat judul 

“Evaluasi Penerapan Sistem Aplikasi Satker (SAS) Menggunakan 

Framework COBIT 4.1. ” 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu “Bagaimana Mengevaluasi Penerapan Sistem Aplikasi Satker 

(SAS) Menggunakan Framework COBIT 4.1?”. 

1.3  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut: 

1. Menggunakan domain Monitor and Evaluate (ME) 

2. Objek penelitian menfokuskan kepada salah satu aplikasi dalam 

Sistem Aplikasi Satker (SAS) yaitu aplikasi silabi yang digunakan di 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru  

3. Evaluasi dilakukan pada keempat proses yang terdapat dalam domain 

Monitor and Evaluate (ME). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengevaluasi tingkat kematangan (maturity level) keempat 

proses yang terdapat dalam domain Monitor and Evaluate (ME)  yaitu 

ME1, ME2, ME3 dan ME4 terhadap penerapan Sistem Aplikasi 

Satker (SAS) 

2. Memberikan saran (rekomendasi) berdasarkan hasil pengukuran 

tingkat pengelolaan TI pada Sistem Aplikasi Satker (SAS) 

menggunakan Framework COBIT 4.1 terutama pada domain Monitor 

and Evaluate (ME) 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat mengetahui tingkat kematangan (maturity level) keempat proses 

yang terdapat dalam domain Monitor and Evaluate (ME)  yaitu ME1, 

ME2, ME3 dan ME4 terhadap penerapan Sistem Aplikasi Satker 

(SAS) 

2. PTUN Pekanbaru dapat menerapkan saran (rekomendasi) atau 

tindakan yang harus dilakukan sehingga tingkat pengelolaan TI pada 
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Sistem Aplikasi Satker (SAS) dapat ditingkatkan lagi terutama pada 

domain Monitor and Evaluate (ME). 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan laporan penelitian ini terdiri dari pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas pada masing-masing bab, berikut merupakan 

sistematika pembahasan pada pada penelitian ini : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori tentang teori-teori umum 

yang mendukung judul penelitian, teori-teori tentang topik yang 

dibahas, teori-teori tentang masalah yang dibahas untuk digunakan 

sebagai landasan dalam melakukan penelitian. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan uraian tugas akhir dari tahap awal sampai 

tahap akhir yaitu mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hasil 

evaluasi dan pembuatan laporan tugas akhir. 

BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil yang diperoleh setelah dilakukan 

Evaluasi penerapan Sistem Aplikasi Satker (SAS) menggunakan 

Framework COBIT 4.1 

BAB V    PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran peneliti berdasarkan hasil akhir 

evaluasi yang diperoleh. 


