
   

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  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 akan digunakan 

untuk perbaikan suatu program (Sari, 2010 dalam Rahmayani, 2014) 

 Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, 

organisasi, pelaksanaan dan monitoring. Tanpa evaluasi, maka tidak akan 

diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dengan rancangan, 

pelaksanaan serta hasilnya. (Sari, 2010 dalam Rahmayani, 2014) 

 Dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu rangkaian kegiatan 

yang dilakukan untuk menilai kondisi objek yang diteliti dalam rangka 

pengambilan keputusan. 

2.2  Teknologi Informasi (TI) 

 Information Technology (IT) khususnya mengacu pada teknologi, yang 

pada dasarnya terdiri atas hardware, software, dan jaringan-jaringan 

telekomunikasi. Hardware mencakup seluruh kebutuhan fisik (mouse, keyboard, 

CPU, dan lain sebagainya),  sedangkan software mencakup program komputer, 

prosedur-prosedur, intruksi-intruksi, maupun aturan-aturan atau biasa disebut 

dengan istilah Information and Communication Technology (ICT) (John Ward 

dan Joe Peppard, 2002 dalam Octaria,2017 ). 

2.3  Pengertian Audit 

 Kata Audit berasal dari Bahasa Latin, yaitu audire yang berarti 

mendengar. Maksud dari mendengar adalah mendengar tentang keseimbangan 

suatu akun oleh para pihak terkait terhadap pihak ketiga yang netral (tidak ada 

vested interest) mengenai catatan keuangan perusahaan yang dikelola oleh orang-
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orang tertentu yang bukan sekaligus pemiliknya (Gondodiyoto, 2007 dalam 

Octaria,2017). 

  Jadi dapat disimpulkan audit adalah suatu kegiatan akumulasi dan 

pengevaluasian dengan membandingkan bukti-butki mengenai informasi 

pengambilan keputusan dan laporan dari ukuran korespondensi diantara informasi 

dan criteria yang ditetapkan serta harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten 

dan independen. 

2.4 Tata Kelola IT 

 Tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan 

institusi yang mempengaruhi, pengarahan, serta pengontrolan suatu perusahaan 

atau instansi. Tata kelola organisasi juga mencakup hubungan antara para 

stakeholder yang terlibat serta tujuan pengelolaan organisasi.  

 IT Governance atau tata kelola IT adalah proses tata kelola untuk 

pengambilan keputusan-keputusan dengan memastikan adanya alokasi 

penggunaan Itdalam strategi-strategi organisasi yang bersangkutan. Tata kelola IT 

merefleksikan adanya penerapan prinsip-prinsip organisasi dengan fokus kepada 

kegiatan manajemen dan penggunaan IT untuk pencapaian organisasi (Weill dan 

Ross, 2004 dalam Octaria,2017) 

2.5 Control Objevtives for Information and Related Technology (COBIT) 

 COBIT adalah 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 (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. COBIT memungkinkan pengembangan kebijakan yang 

jelas dan praktik yang baik untuk kontrol TI di seluruh perusahaan. COBIT terus 

diperbarui dan diselaraskan dengan standar dan panduan lainnya. Oleh karena itu, 
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COBIT telah menjadi integrator untuk praktik baik TI dan kerangka kerja payung 

untuk tata kelola TI yang membantu dalam memahami dan mengelola risiko dan 

manfaat yang terkait dengan TI. Struktur proses COBIT dan pendekatan tingkat 

tinggi, berorientasi bisnis memberikan pandangan TI menyeluruh dan keputusan 

yang harus diambil tentang TI (ITGI, 2007). 

 Sumber daya 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). 

Tabel 2.1. Kriteria kerja COBIT 

Efektifitas Untuk memperoleh informasi yang relevan dan berhubungan 

dengan proses bisnis seperti penyampaian informasi dengan 

benar, konsisten, dapat dipercaya dan tepat waktu. 

Efisiensi Memfokuskan pada ketentuan informasi melalui penggunaan 

sumber daya yang optimal. 

Kerahasiaan Memfokuskan proteksi terhadap informasi yang penting dari 

orang yang tidak memiliki hak otorisasi. 

Integritas Berhubungan dengan keakuratan dan kelengkapan informasi 

sebagai kebenaran yang sesuai dengan harapan dan nilai 

bisnis. 

Ketersediaan Berhubungan dengan informasi yang tersedia ketika 

diperlukan dalam proses bisnis sekarang dan yang akan 

datang 

Kepatuhan Sesuai menurut hukum, peraturan dan rencana perjanjian 

untuk proses bisnis. 

Keakuratan 

Informasi 

Berhubungan dengan ketentuan kecocokan informasi untuk 

manajemen mengoperasiikan entitas dan mengatur pelatihan 

keuangan dan kelengkapan laporan pertanggung jawaban 

(Sumber: Gondodiyoto, 2007)  
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 Kontrol internal mencakup policy, struktur organisasi, praktek dan 

prosedur yang menjadi tanggung jawab manajemen perusahaan. Dalam 

implementasi corporate governance harus dipastikan adanya due diligence yang 

dilakukan oleh setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan, penggunaan, 

rancang bangun, pengembangan, dan pemeliharaan atau operasional TI 

perusahaan. Control objective TI adalah pernyataan mengenai hasil atau tujuan 

yang harus dicapai melalui penerapan prosedur kendali dalam aktivitas TI 

tertentu. 

2.6 Control Objectives 

 Terdiri atas 4 tujuan pengendalian tingkat tinggi (high level control 

objectives) yang tercermin dalam 4 domain, yaitu (Gondodiyoto, 2007) : 

1. Perencanaan & Organisasi (Planning and Organization). 

Yaitu mencakup pembahasan tentang identifikasi dan strategi 

investasi TI yang dapat memberikan yang terbaik untuk mendukung 

pencapaian tujuan bisnis. Selanjutnya identifikasi dan visi strategis 

perlu direncanakan, dikomunikasiikan, dan diatur pelaksanaannya 

(dari berbagai perspektif). 

2. Perolehan & implementasi (Acqiustion and Implementation). 

 Yaitu untuk merealisasi strategi TI, perlu diatur kebutuhan TI, 

diidentifikasi, dikembangkan, atau diimplementasikan secara terpadu 

dalam proses bisinis perusahaan. 

3. Penyerahan & Pendukung (Delivery and Support) 

Domain ini lebih dipusatkan pada ukuran tentang aspek dukungan TI 

terhadap kegiatan operasional bisnis (tingkat jasa layanan TI aktual 

atau service level) dan aspek urutan (prioritas implementasi dan untuk 

pelatihannya). 

4. Monitoring 

Yaitu semua proses TI yang perlu dinilai secara berkala agar kualitas 

dan tujuan dukungan TI tercapai, dan kelengkapannya berdasarkan 

pada syarat kontrol internal yang baik. 
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4 domain pada COBIT framework tersebut selanjutnya dirinci menjadi 

34 high level control objectives (dan selanjutnya dirinci ke dalam 215 

detail control objectives), sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Domain & high level control objectives 

No COBIT Domain High Level Objectives 

1 Plan and 

organize 

1. Define a strategic IT plan and direction 

(menetapkan rencana strategis TI) 

2. Define the information architecture (Menetapkan 

arsitektur sistem informasi) 

3. Determine technological direction (Menetapkan 

arah teknologi) 

4. Define IT processes, organization and 

relationship (menetapkan proses TI, organisasi 

dan hubungannya) 

5. Manage the IT investment (mengatur investasi IT) 

6. Communicate management aim and direction 

(mengkomunikasikan tujuan dan arahan 

manajemen) 

7. Mangae IT human resources (mengelola sumber 

daya manusia) 

8. Manage quality (mengatur kualitas) 

9. Assess and manage IT risk (menilai dan mengatur 

resiko TI) 

10. Manage project (mengatur proyek) 

2 Acquire and 

implement 

1. Indentify automated solutions (identifikasi solusi 

solusi otomatis) 

2. Acquire and maintain application software 

(mendapatkan dan memelihara perangkat lunak 

aplikasi) 

3. Acquire and maintain technology infrastructure 

(mendapatkan dan memelihara infrastruktur 

teknologi) 

4. Enable operation and use (menjalankan operasi 

dan menggunakannya) 

5. Procure IT resources (pengadaan sumberdaya TI) 

6. Mangae changes (mengelola perubahan) 

7. Install and accredit solutions and changes 

(instalasi dan akreditasi solusi serta perubahan) 
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Tabel 2.2 Domain & high level control objectives (lanjutan) 

3 Deliver and 

support 

1. Define and manage service level (menetapkan dan 

mengatur tingkat layanan) 

2. Manage third-party services (pengaturan layanan 

dengan pihak ketiga) 

3. Manage performance and capacity (mengatur kinerja 

dan kapasitas) 

4. Ensure continuous service (memastikan ketersediaan 

layanan) 

5. Ensure systems security memastikan keamanan 

sistem) 

6. Identify and allocate costs (identifikasi dan biaya 

tambahan) 

7. Educate and train users (memberikan pelatihan 

kepada pengguna) 

8. Manage service desk and incidents (mengelola 

bantuan layanan dan insiden) 

9. Manage the configuration (mengatur konfigurasi) 

3 Deliver and 

support 

1. Manage problems (mengelola masalah) 

2. Manage data (mengelola data) 

3. Manage the physical environtment (mengelola 

fasilitas) 

4. Manage operations (mengelola operasi) 

4 Monitoring and 

evaluate 

1. Monitor and evaluate IT processes (monitor dan 

evaluasi kinerja TI) 

2. Monitor and evaluate internal control (monitor dan 

evaluasi kontrol internal) 

3. Ensure regulatory compliance (mendapatkan jaminan 

independen) 

4. Provide IT governance (penyediaan untuk tata kelola 

IT) 

 (Sumber: Gondodiyoto, 2007)  

 Dalam gambar, hubungan antara business objectives, IT 

governance,information, IT resource, 4 domain dan 34 high-level control 

objectives adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 COBIT business control objecties-IT Governance 

(Sumber: Sukmajaya, 2017) 

 4 domain dan 34 high level control objectives tersebut menyangkut seluruh 

sumberdaya informasi (IT resource), yaitu orang (people, user maupun brainware 

teknisi TI lainnya), aplikasi TI, teknologi, fasilitas dan infrastruktur lainnya, dan 

data untuk menuju ke ukuran atau kriteria IT governance seperti gambar berikut 

ini: 
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Tabel 2.3 COBIT Control Objectives 

 

(Sumber: Gondodiyoto, 2007) 

Keterangan: 

Kolom paling kiri adalah 4 domain, kolom berikutnya adalah kode dan high level 

control objectives. Kolom berikut adalah information kriteria (P artinya primer, 

yang utama, sedangkan S adalah tujuan sekunder). Kolom terakhir adalah IT 

resource (maksudnya adalah setiap jenis high level control objectives tersebut 

melibatkan pihak atau hal-hal yang dicentang(dengan √ mark)). 

2.7  Tingkat Kematangan (Maturity Level) 

 COBIT menyediakan kerangka identifikasi sejauh mana perusahaan telah 

memenuhi standar pengelolaan proses TI yang baik melalui penentuan tingkat 

kematangan. Tingkat tersebut memiliki level pengelompokan kapabilitas 

perusahaan dalam pengelolaan proses TI dari level no atau non-existent (belum 

tersedia) hingga level lima atau optimised (teroptimasi). 

 Tingkat kematangan sistem informasi menggunakan metode perhitungan 

scoring yang menjadi modul dari maturity model yaitu dengan formula: 

Indeks =
∑         

∑                      
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Dengan formula tersebut akan menentukan nilai, dimana nilai skala adalah 

tingkatan ataupun level kematangan sistem informasi dimulai dari level 0-Proses 

tidak ada sampai pada level 5-Dioptimalisasi yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Skala Pembuatan Nilai Indeks 

Skala Maturity Level 

4,51 – 5,00 5 Dioptimalisasi (Optimised) 

3,51 – 4,50 4 Diatur (Managed and Measurable) 

2,51 – 3,50 3 Ditetapkan (Defined) 

1,51 – 2,50 2 Dapat diulang (Repeatable but Intuitive) 

0,51 - 1,50 1 Inisialisasi (Initial/Ad hoc) 

0,00 – 0,50 0 Tidak ada (Non-existent) 

(Sumber: ITGI, 2007) 

 Teknik pengukuran dalam maturity level menggunakan beberapa 

pertanyaan dimana setiap pertanyaan dapat dinilai tingkat kepatutannya dengan 

menggunakan standar penilaian seperti berikut ini: 

Tabel 2.4 Nilai Kepantasan/Kepatutan 

Agreement with Statement Compliance 

Value 

Tidak sama sekali (Not at all)  0 

Sedikit (A litle) 0,33 

Dalam Tingkatan tertentu (Quite a lot) 0,66 

Seluruhnya (Completely) 1 

(Sumber: ITGI, 2007) 

 Pendefenisian model kematangan suatu prose TI mengacu pada kerangka 

kerja COBIT secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Level 0: Tidak ada (Non-existent) 

Kondisi dimana perusahaan sama sekali tidak perduli terhadap pentingnya 

teknologi informasi untuk dikelola secara baik oleh manajemen. 
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2. Level 1: Inisialisasi (Initial/Ad hoc) 

Kondisi dimana perusahaan secara reaktif melakukan penerapan dan 

implementasi teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan kebutuhan 

mendadak yang ada, tanpa didahului dengan perencanaan sebelumnya. 

3. Level 2: Dapat diulang (Repeatable but Intuitive) 

a. Kondisi dimana perusahaan telah memiliki pola yang berulang kali 

dilakukan dalam melakukan manajemen aktivitas terkait dengan 

tatakelola teknologi informasi, namun keberadaannya belum terdefinisi 

secara baik dan formal sehingga masih terjadi ketidakkonsistenan. 

b. Sudah mulai ada prosedur namun tidak seluruhnya terdokumentasi dan 

tidak seluruhnya disosialisasikan kepada pelaksana. 

c. Belum ada pelatihan formal untuk mensosialisasikan prosedur tersebut. 

 d. Tanggung jawab pelaksanaan berada pada masing-masing individu. 

4. Level 3: Ditetapkan (Defined) 

a. Kondisi dimana perusahaan telah memiliki prosedur standar formal 

dan tertulis yang telah disosialisasikan ke segenap jajaran manajemen 

dan karyawan untuk dipatuhi dan dikerjakan dalamaktivitas sehari-

hari.terhadap kinerja proses teknologi informasi. 

b. Tidak ada pengawasan untuk menjalankan prosedur, sehingga 

memungkinkan terjadinya banyak penyimpangan. 

5. Level 4: Diatur (Managed and Measurable) 

a. Kondisi dimana perusahaan telah memiliki sejumlah indikator atau 

ukuran kuantitatif yang dijadikan sebagai sasaran maupun objektif 

terhadap kinerja proses teknologi. 

b. Terdapat fasilitas untuk memonitor dan mengukur prosedur yang 

sudah berjalan, yang dapat mengambil tindakan, jika terdapat proses 

yang diindikasikan tidak efektif. 

c. Proses diperbaiki terus menerus dan dibandingkan dengan praktek 

praktek terbaik. 

d. Terdapat perangkat bantu dan otomatisasi untuk pengawasan proses. 
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6. Level 5: Dioptimalisasi (Optimised) 

a. Kondisi dimana perusahaan dianggap telah mengimplementasikan tata 

kelola manajemen teknologi informasi yang mengacu pada praktek 

terbaik. 

b. Proses telah mencapai level terbaik karena perbaikan yang terus 

menerus dan perbandingan dengan perusahaan lain. 

c. Perangkat bantu otomatis digunakan untuk mendukung workflow, 

menambah efisiensi dan kualitas kinerja proses. 

d. Memudahkan perusahaan untuk beradaptasi terhadap perubahan. 

 

Gambar 2.2 Maturity Level Model 

(Sumber: ITGI, 2007) 

Dengan adanya maturity level model, maka organisasi dapat mengetahui 

posisi kematangannya saat ini, dan secara terus menerus serta berkesinambungan 

harus berusaha untuk meningkatkan levelnya sampai tingkat tertinggi agar aspek 

governance terhadap teknologi informasi dapat berjalan secara efektif.   

2.8  Model Evaluasi Pembanding 

Model-moddel evaluasi terhadap sistem yang lain adalah (Nugroho, 2008 

dalam Dewi, 2014): 

1. The Information Technologi Infrastructure Library (ITIL) 

The Information Technologi Infrastructure Library (ITIL) adalah 

kerangka praktik prima yang dimaksudkan untuk memfasilitasi 
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pemrosesan pelayanan TI yang berkualitas prima. ITIL membuat suatu 

set prosedur manajemen yang mampu menghasilkan TI yang 

beroperasi secara prima. Prosedur ini independen terhadap suplier dan 

dikembangkan untuk menyediakan petunjuk bagi operasi, 

pengembangan dan infrastruktur TI. ITIL adalah Registered Trade 

Marks dari United Kingdom’s Office of Governance Commerce 

(OGC). 

2. ISO/IEC 27002 

ISO/IEC 27002 adalah standar keamanan informasi yang 

dipublikasikan oleh International Organization for Standaridization 

(ISO) dan the International Electrotechnical Commision (IEC) 

sehingga disebut ISO/IEC. Mula-mula diberi kode ISO/IEC 

17799:2005, lalu disempurnakan menjadi ISO/IEC 27002:2005 dan 

menjadi salah satu bagian dari ISO/IEC 27000 series. ISO/IEC 27002 

menyediakan praktik prima yang direkomendasikan dalam rangka 

manajemen keamanan informasi. Isinya terdiri dari 12 seksi berikut: 

a. Kebijakan keamanan 

b. Penilaian dan pengelolaan resiko 

c. Organisasi dan keamanan informasi 

d. Manajemen aset 

e. Keamanan SDM 

f. Keamanan lingkungan dan fisik 

g. Manajemen operasi dan komunikasi 

h. Kontrol akses 

i. Pemeliharaan, pengembangan dan akuisisi sistem informasi 

j. Manajemen insisden keamanan sistem informasi 

k. Manajemen keberlangsungan kerja 

l. Kesesuaian antara aturan, standar dan hukum di bidang TI. 
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3. Technology Acceptance Model (TAM) 

Model ini telah banyak digunakan dalam penelitian sistem informasi 

untuk mengetahui reaksi pengguna terhadap sistem informasi, metode 

TAM ini pertama kali dikenalkan oleh Davis pada tahun 1989. TAM 

adalah teori sistem informasi yang membuat model tentang bagaimana 

pengguna mau menerima dan menggunakan teknologi. Model ini 

mengusulkan bahwa ketika pengguna ditawarkan untuk menggunakan 

suatu sistem yang baru, sejumlah faktor mempengaruhi keputusan 

mereka tentang bagaimana dan kapan akan menggunakan sistem 

tersebut, khususnya dalam hal usefulness (pengguna yakin bahwa 

kinerjanya akan meningkat dengan menggunakan sistem ini), ease for 

usesI (pengguna yakin bahwa penggunaan sistem ini akan 

membebaskannya dari kesulitan, dalam artian sistem ini mudah 

digunakan). 

4. End User Computing (EUC) Satisfaction 

Pengukuran terhadap kepuasan telah mempunyai sejarah yang panjang 

dalam disiplin ilmu sistem informasi. Dalam lingkup end-user 

computing, sejumlah studi telah dilakukan untuk meng-capture 

keseluruhan evaluasi di mana pengguna akhir telah menganggap 

penggunaan dari suatu sistem informasi (misalnya kepuasan) dan juga 

faktor-faktor yang membentuk kepuasan ini. 

5. Task Technology Fit (TTF) Analysis 

Inti model Task Technology Fit adalah sebuah konstruk formal yang 

dikenal sebagai Task-Technology Fit (TTF), yang merupakan 

kesesuaian dari kapabilitas teknologi untuk kebutuhan tugas dalam 

pekerjaan, yaitu kemampuan teknologi informasi untuk memberikan 

dukungan terhadap pekerjaan. Model TTF ini memiliki 4 konstruk 

kunci yaitu Task Characteristics, Technology Characteristichs, yang 

bersama-sama mempengaruhi konstruk ketiga TTF yang berbalik 

mempengaruhi variabel outcome yaitu Performance atau Utilization. 
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Model TTF menempatkan bahwa teknologi informasi hanya akan 

digunakan jika fungsi dan manfaatnya tersedia untuk mendukung 

aktivitas pengguna. 

6. Model DeLone dan McLean 

DeLone dan McLean mengembangkan model kesuksesan. Menurut 

DeLone dan McLean agar SIM sukses dan mempunyai dampak positif 

terhadap organisasi maka terlebih dahulu sistem informasi harus 

mempunyai dampak pada individual. Agar mempunyai dampak 

terhadap individual maka kepuasan pemakai haruslah tercapai, 

disamping bahwa sistem sudah mulai digunakan secara rutin 

operasional. Selanjutnya, agar kedua hal ini tercapai maka kualitas 

sistem dan kualitas informasi haruslah bagus terlebih dahulu. 

2.9 RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) Chart 

 RACI adalah singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted, 

Informed. 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. Berikut ini penjelasan dari RACI Chart antara 

lain : 

1. Responsible (Pelaksana) 

Yaitu orang yang melakukan pekerjaan untuk mencapai tugas. 

2. Accountable (Penanggungjawab) 

Yaitu orang yang bertanggungjawab 

 



    

 

20 

 

3. Consulted (Penasehat) 

Yaitu orang yang dimintai pendapat tentang suatu pekerjaan 

4. Informed (Terinformasi) 

Yaitu orang yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan 

pekerjaan 

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 berikut: 

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  

2.10 Profil Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru 

2.10.1 Sejarah Singkat 

 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru dibentuk berdasarkan 

Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1994 (bersama-sama dengan PTUN 

Samarinda dan PTUN Bandar Lampung), mulai beroperasi sejak tanggal 29 

Oktober 1998. Terbentuknya PTUN Pekanbaru tidak dapat dilepaskan dari proses 

pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) di Indonesia, yang 

berawal dari lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa meskipun Undang-Undang Peratun tersebut 

telah diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986, namun peradilannya baru 

dibentuk dan beroperasi setelah lima tahun kemudian. Hal mana disebutkan di 
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dalam Bab VII Ketentuan Penutup, Pasal 145 beserta penjelasannya yang 

berbunyi sebagai berikut:“Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini 

merupakan lingkungan peradilan yang baru, yang pembentukannya memerlukan 

perencanaan dan persiapan yang matang oleh Pemerintah mengenai prasarana dan 

sarana baik materiil maupun personil. Oleh karena itu pembentukan pengadilan di 

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilakukan sekaligus tetapi 

secarabertahap. Setelah Undang-undang ini diundangkan, dipandang perlu 

Pemerintah mengadakan persiapan seperlunya.Untuk mengakomodasikan hal 

tersebut maka penerapan Undang-Undang ini secara bertahap dalam waktu 

selambat-lambatnya lima tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan diatur 

dengan Peraturan Pemerintah”. Sesuai dengan amanat UU No.5 Tahun 1986 

tersebut, maka pada tahun 1991 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan UU No.5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara, yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 1991. 

Terbitnya PP No.7 Tahun 1991 tersebut sekaligus merupakan awal beroperasinya 

PERATUN di Indonesia, sehingga untuk menandai tonggak sejarah tersebut maka 

tanggal 14 Januari dijadikan sebagai HUT Peratun yang diperingati setiap tahun 

oleh segenap jajaran PERATUN di seluruh Indonesia. Pada awal beroperasinya 

PERATUN, waktu itu baru terbentuk 5 (lima) Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) di Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 

No.52 Tahun 1990 yakni : PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Palembang, 

PTUN Surabaya dan PTUN Ujung Pandang. Sedangkan untuk tingkat banding 

baru terbentuk 3 (tiga) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) 

berdasarkan UU No.10 Tahun 1990, yaitu PT-TUN Jakarta, PT-TUN Medan dan 

PT-TUN Ujung Pandang. Dalam perkembangannya hingga saat ini (tahun 2013), 

telah terbentuk dan beroperasi sebanyak 4 (empat) PT-TUN dan 27 (dua puluh 

tujuh) PTUN di seluruh Indonesia (Data Primer, 2018) 
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2.10.2  Visi dan Misi 

 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru merupakan salah satu Lembaga 

Peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan Kehakiman dalam wilayah Hukum 

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (Data Primer, 2018). 

1. Visi : 

Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang mandiri, 

berwibawa dalam Penegakan Hukum dan Keadilan, serta terciptanya Supremasi 

Hukum. Hal ini tentunya harus didukung oleh seluruh personil Pengadilan Tata 

Usaha Negara Pekanbaru yang secara konsekuen melaksanakan Tugas dan 

Wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

perubahan kedua atas peradilan tata usahanegara dan hukum yang berlaku. 

2. Misi : 

a. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah untuk mewujudkan 

Pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan cepat, sederhana 

dan biaya ringan. 

b. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Hakim, Pejabat Kepaniteraan 

dan Kesekretariatan. 
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2.10.3 Struktur Organisasi. 
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2.11   Tugas dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  

2.11.1Tugas Pokok Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Ada beberapa tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai 

berikut (Data Primer, 2018): 

1. Tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. 

2. Menyelesaikan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara dan 

Administrasi Perkantoran serta Pembangunan. 

3. Memberikan pembinaan secara  Teknis maupun Administrasi di 

Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. 

4. Tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau 

berdasarkan peraturan yang berlaku. 

2.11.2 Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Ada beberapa fungsi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu 

sebagai berikut (Data Primer, 2018) 

1. Melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional Serta 

Pegawai Lainnya, Baik Menyangkut Administrasi, Tekhnis, Yustisial 

Maupun Administrasi Umum. 

2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku 

hakim dan pegawai lainnya. 

3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman. 

2.12 Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi 

Berikut tugas dan wewenang struktur organisasi (Data Primer, 2018): 

1. Ketua  

Adapun tugas-tugas ketua sebagai berikut: 

a. Mempelajari surat gugatan 

b. Membuat penetapan dismissal berdasarkan pasal 26 ayat (1) 

Mengucapkan penetapan tersebut dalam rapat permusyawarahan 

c. Membuat penetapan tentang penunjukan majelis hakim untuk 

memeriksa dan memutuskan 
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d. Membuat penetapan apabila gugatan perlawanan di kabulkan 

e. Membuat penetapan tentang penolakan/mengabulkan permohonan 

pemeriksaan dengan cara cepat 

f. Membuat penetapan tentang perkara prodeo 

g. Menetapkan apakah permohonan penggugat agar PTUN memeriksa 

gugatan dengan cara cepat dikabulkan atau tidak dalam waktu 14 hari 

sejak permohonan tersebut diterima di kepaniteraan PTUN 

h. Memeriksa permohonan penundaan pelaksanaan putusan TUN yang 

disengketakan 

i. Melakukan tugas yustisial persidangan 

j. Memberi izin bagi pihak yang diwakili berdasarkan surat kuasa 

insidentil berdasarkan peraturan yang berlaku 

k. Melaksanakan panggilan terhadap salah satu pihak dalam hal ini dia 

berada di luar negeri 

l. Membuat dan menetapkan susunan majelis utuk memeriksa dan 

mengadili perkara 

m. Memberi izin kepada pihak-pihak utuk mempelajari surat-surat resmi 

lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut 

n. Memberi izin dalam hal perkara mudah putus dan para pihak hendak 

menyusun memory dan memory kasasi atau kontra memory 

kasasi serta PK atau kontra memory PK 

o. Memberi izin kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara 

untuk penyusunan kesimpulan 

p. Memberi perintah kepada panitera PTUN untuk mengirim salinan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap 

q. Memerintahkan tergugat melaksanakan putusan berdasarkan 

permohonan penggugat dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 97 

ayat (9) huruf b dan c dikabulkan dan bila dalam jangka waktu 3 bulan 

setelah dikeluarkan putusan pengadilan, tergugat tidak 
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r. melaksanakan kewajibannyaMemerintahkan juru sita melaksanakan 

upaya paksa terhadap tergugat yang tidak mau secara sukarela 

melaksanakan putusan  

s. Memberikan saran tentang besarnya  uang kompensasi dalam suatu 

penetapan dengan pertimbangan-pertimbangannya, apabila hal      

tersebut tidak disepakati, maka Ketua mengeluarkan penetapan yang 

disertai pertimbangan cukup menentukan jumlah uang atau 

kompensasi lain yang dimaksud mengawasi pelaksanaan putusan 

pengadilan 

t. Mengawasi pelaksanaan court calendar dan mengumumkan pada 

pertemuan berkala para hakim 

u. Meneliti court calendar dan membina para hakim agar memutus 

perkara yang diberikan kepadanya paling lama 6 bulan 

v. Mengevaluasi laporan mengenai penangan yang dilakukan oleh hakim 

dan secara periodic ke Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung 

w. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk 

membawa keluar dari ruangan kepaniteraan : daftar, catatan risalah, 

berita acara serta berkas perkara ( pasal 141 ) 

x. Mengkoordinir program kerja tahunan 

y. Mengadakan dan memimpin rapat pegawai, rapat antara pejabat 

structural serta rapat hakim 

z. Mengadakan diskusi hukum bersama para hakim dan pegawai terkait 

aa. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Pengadilan Tata Usaha 

Negara Pekanbaru 

bb. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh pegawai 

cc. Melakukan pembinaan kepada calon hakim 

dd. Membuat DP 3 terhadap wakil ketua, pansek serta calon hakim 

ee. Me-manage kinerja PTUN Pekanbaru 

ff. Melaporkan laporan tahuna PTUN Pekanbaru melalui PTTUN Jakarta 

ke Mahkamah Agung 
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gg. Menandatangani buku-buku jurnal dan register 

2. Wakil ketua 

Adapun tugas-tugas wakil ketua sebagai berikut: 

a. Melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan  

b. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya 

c. Mengkoordinir pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas 

bidang 

d. Melakukan tuags yustisial persidangan 

e. Merumuskan program kerja dan kegiatan lainnya 

f. Melaksanakan tugas BAPERJAKAT 

g. Melakukan pembinaan kepada calon hakim 

h. Mengawasi pelaksanaan penegakan disiplin kerja 

3. Hakim 

Adapun tugas-tugas hakim sebagai berikut: 

a. Membuat penetapan-penetapan pemeriksaan persiapan , hari sidang, 

penundaan pelaksanaan keputusan TUN, pecabutan gugatan 

b. Bertanggung jawab atas pembuatan berita acara persidangan dan 

menandatanganinya sebelum sidang berikutnya 

c. Meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha Negara 

yang bersangkutan 

d. Menyatakan dengan memutus,gugatan penggugat tidak dapat diterima 

apabila dalam tenggang 30 hari sesuai dengan yang dinasehatkan 

penggugat belum juga menyempurnakan gugatan dalam hal ini dapat 

diajukan gugatan baru 

e. Dalam pemeriksaan persiapan, dapat dilakukan pemeriksaan setempat 

f. Dalam hal tergugat atau kuasa tidak hadir dipersidangan dan atau 

tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut. Ketua 

majelis dengan surat penetapan meminta atasan tergugat     agar  

memerintahkan tergugat hadir atau menanggapi gugatan, dan apabila 
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lewat 2 bulan permintaan tersebut tidak ditanggapi, pemeriksaan  

dilakukan tanpa hadirnya tergugat 

g. Dalam hal dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan ketua 

majelis dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat 

yang  dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dan selanjutnya 

dapat memerintahkan supaya surat tersebut diperlihatkan 

dalam     persidangan 

h. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah 

i. Menyiapkan putusan lengkap (net konsep) pada waktu diucapan 

j. Menyiapkan dan member paraf pada naskah putusan lengkap untuk 

ucapan 

k. Melakukan minutering perkara 

l. Membuat court calendar persidangan 

m. Melaporkan kegiatan persidangan 

n. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua 

o. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan hukum 

yang diterima dari PTUN dan Mahkamah Agung 

p. Melakukan pembinaan kepada calon hakim 

q. Mengikuti diskusi permasalahan hukum dan administrasi perkantoran 

r. Ikut serta merumuskan kebijakan program kerja di pengadilan dan 

kegiatan lainnya 

s. Menjadi  Quality controller dalam pengelolaan web-site dan 

pengembangan teknologi informasi 

t. Melaksanakan tugas lain dari ketua  

4. Panitera/Sekretaris 

Adapun tugas-tugas Panitera/Sekretarissebagai berikut: 

a. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja, 

pelaksanaan serta pengorganisasiannya. 
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b. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, 

dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, 

barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan. 

c. Menyelenggarakan administrasi perkara. 

d. Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda. 

e. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Ketua Panitera dan Panitera Muda 

harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai 

jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara 

perdata. 

f. Membuat akta dan salinan putusan. 

g. Menerima dan mengirim berkas perkara banding, Kasasi, Grasi, dan 

PK. 

h. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan 

oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. 

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan 

kepegawaian, keuangan, urusan umum dalam rangka memberikan 

pelayanan administratif dalam lingkungan Pengadilan Negeri 

berdasarkan peraturan yang berlaku. 

j. Membuat Perencanaan LKKAR. 

k. Melaksanakan kegiatan menyetujui penggunaan anggaran selaku 

Kuasa Pengguna Anggaran. 

5. Panitera Muda Perkara 

Mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan administrasi perkara,mempersiapkan persidangan 

perkara,menyimpan berkas perkara yang masih berjalan 

b. Member nomor register pada setiap perkara yang di terima di 

kepaniteraan 

c. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar 

d. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada paintera muda hokum 

e. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding,kasasi atau PK 
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f. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya 

persidangan selaku panitera pengganti 

g. Mengatur jadwal sidang , jam sidang supaya tidak bertabrakan 

h. Mencatata gugatan yang diterima melalui pos jika belum ada biaya 

dicatat di register bantu 

i. Mencatat perkara yang lewat /untuk diteruskan kepadapengadilan 

yang berwenangMengkoordinir tugas-tugas staff 

j. Turut serta merumuskan kebijakan program kerja  

k. Melaksanakan perintah atasan 

l. Membantu/melaksanakan kegiatan tugas pada meja pertama dan 

kedua 

6. Panitera Muda Hukum 

Mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan mengolah dan mengkaji data, menyajikan stastitik 

perkara, menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip berkas perkara, 

melakukan administrasi penasehat hukum, serta tugas-tugas lain yang 

diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

b. Membantu hakim dangan menjadi panitera pengganti 

c. Turut serta merumuskan kebijakan program kerja 

d. Melaksanakan perintah atasan 

e. Membuat laporan bulanan  

f. Membuat lapoarn kegiatan hakim 

g. Mencatat,meleges dan mengarsipkan surat kuasa 

h. Menerima, mencatat dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar 

i. Membuat laporan bulanan dari bagian hukum ke bagian umum  

j. Menerima dan melaksanakan kerja sesuai dengan kebutuhan sesuai 

dengan petunjuk panmud hukum 

k. Membuat laporan kuartal 

l. Membuat laporan tahunan 

m. Membuat statistic perkara 
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n. Mencatat dan menata perkara in kracht 

o. Menerima dan melaksanakan kerja sesuai dengan kebutuhan sesuai 

dengan petunjuk panmud hukum 

7. Panitera Pengganti 

Mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalan nya 

persidangan  

b. Membantu majelis hakim dalam hakim dalam hal : 

a) Membuat penetapan hari pemeriksaan persiapan dan hari siding 

b) Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum 

sidang berikutnya 

c) Mengetik putusan 

c. Melaporkan kepada panitera muda perkara untuk mencatat dalam 

register perkara : 

a) Penundaan hari sidang 

b) Perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya 

d. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda perkara bila 

telah selesai mutasi 

8. Sub Bagian Kepegawaian 

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: 

a. Penataan/pengumpulan peraturan-peraturan di bidang kepegawaian  

b. Pembenahan tertib administrasi sesuai Surat Edaran Menteri 

Kehakiman RI No. M.01.UM.02.01 Tahun 1985 tanggal 18 Januari 

1985  

c. Pembuatan DUK seluruh personil PTUN Bandung pada awal tahun. 

d. Membuat dan mempersipkan DP3 pegawai 

e. Pengusulan pegawai-pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan 

ujian persamaan 

f. Mengusulkan pegawai untuk mendapatkan penghargaan satya lencana 
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g. Mendokumentasikan data pegawai yang telah mengikuti pendidikan/ 

pelatihan (diklat)      

h. Pengupayaan keikutsertaan pegawai yang memenuhi persyaratan pada 

jenjang pendidikan tehnis yang ada seperti DIKLAT PIM TK IV, 

DIKLAT PIM TK III, DIKLAT PIM TK II, DIKLAT PIM TK I, 

Workshop, pelatihan dan sebagainya. 

i. Pengusulan Pegawai untuk diangkat sebagai Panitera Pengganti 

j. Kesejahteraan pegawai, menyangkut kenaikan pangkat, kenaikan gaji 

berkala, pemberian cuti dan sebagainya program dengan benar. 

k. Melaksanakan penyumpahan bagi pegawai/ PNS yang belum 

disumpah   

l. Penataan berkas/bundel kepegawaian  

m. Pembuatan/penataan laporan-laporan kepegawaian 

n. Pengurusan/ pembuatan kartu ASKES/ Husada Bhakti, Karis/ Karsu/ 

Taspen  dan lain-lain 

o. Pembuatan KP4 untuk seluruh pegawai dan hakim 

p. Membuat SK mutasi pegawai di lingkungan PTUN Pekanbaru 

q. Mengelola dana sosial bagi pegawai  

r. Mengelola absensi pegawai 

s. Mengelola surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian 

t. Mendokumentasikan data-data kepegawaian melalui komputerisasi 

u. Menyelesaikan tugas-tugas kepegawaian tepat waktu sesuai dengan 

Job-description 

9. Sub Bagian  Umum 

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: 

a. Melaksanakan kegiatan administrasi tata persuratan yaitu surat masuk 

dan surat  keluar  

b. Melaksanakan perbaikan barang inventaris kantor 

c. Penataan ruang kantor semaksimal mungkin 

d. Mengatur dan menyiapkan ruangan sidang  
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e. Menyediakan ATK terutama ruangan pimpinan, Para Hakim, 

Panitera/Sekretaris serta tenaga fungsional dan structural 

f. Mengarsipkan surat-surat di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara 

g. Menyiapkan dan menyusun laporan sub Bagian Umum 

h. Melaksanakan pengarsipan surat-surat dinas 

i. Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam 

keadan siap untuk digunakan 

j. Mengantarkan surat ke kantor pos dan instansi-instansi lain  

k. Pengadaan dan penghapusan barang-barang inventaris 

l. Menyediakan alat rumah tangga kantor\Pengamanan kantor 

m. Pemberian DP 3 bawahannya 

n. Pengelola keprotokolan 

o. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perpustakaan 

p. Mendokumentasikan data-data pada sub bagian umum melalui 

komputerisasi 

10. Sub Bagian Keuangan  

 Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan urusan keuangan kecuali uang panjar perkara untuk 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan  ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku  

b. Pembuatan daftar gaji mengajukan SPP, SPM, gaji setiap bulan sesuai 

dengan jumlah hakim, pegawai ke KPPN Pekanbaru dengan batas akhir 

pengajuan tanggal 15 SP2D terkait bendahara pengeluaran mencairkan 

uang ke bank yang ditujuk 

c. Menyusun rencana  kerja sub bagian keuangan  

d. Melaksanakan pembuatan dan pembayaran gaji pegawai dan 

e. Mengkoordinir pengendalian pengeluaran keuangan  

f. Memeriksa administrasi keuangan bendaharawan rutin  

g. Memeriksa administrasi keuangan bendaharawan penerima  
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h. Membantu wakil sekretaris mengkoodinir penyusunan Daftar Usulan 

Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP)  

i. Menyusun konsep-konsep surat tanggapan yang berkaitan dengan 

anggaran rutin  dalam rangka meminta data/penjelasan lebih lanjut. 

j. Menyiapkan bahan rapat Staf A dan B 

k. Menyiapkan dan menyusun laporan (LKKR, LKKA, LAPBUL dan 

LAPTRIN ) sub bagian keuangan. 

l. Melaksanakan pengawasan melekat  

m. Pemberian DP 3 bawahannya 

n. Melaksanakan pembinaan pegawai 

o. Membuat transaksi harian dan menginventariskan bukti transaksinya 

2.13  Penelitian Terdahulu 

Berikut penelitian yang terkait atau sejenis dengan penelitian yang dilakukan yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Nama Hasil Penelitian 

1. Analisis 

Teknologi 

Informasi 

Menggunakan 

Framework 

COBIT 4.1 (Studi 

Kasus: LMS SMK 

Negeri 2 Kediri). 

Agus 

Pramono 

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. 
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

No Judul Penelitian Nama Hasil Penelitian 

2. Evaluasi Tata 

Kelola Teknologi 

Informasi 

Akademik STMIK 

di Panegara 

Makassar. 

Syukron 

Anas, dkk 

Berdasarkan hasil audit sistem 

informasi akademik STMIK 

Dipanegara Makassar telah 

mencapai tingkat kematangan atau 

maturity level 2,3 disebut dengan 

Repeatable but Intuitive. Terdapat 

tingkat kepercayaan yang tinggi 

terhadap pengetahuan individu 

sehingga kemungkinan terjadi error 

sangat besar, sehingga pengelolaan 

layanan sistem informasi bagi unit 

organisasi STMIK Dipanegara 

Makassar belum melewati proses 

pengawasan yang cukup baik. Untuk 

mendapatkan posisi pemetaan audit 

sistem informasi pada proses 

monitoring dan evaluasi. 

3. Audit Sistem 

Informasi 

Menggunakan 

Cobit 4.1 pada PT. 

Erajaya 

Swasembada, Tbk. 

Wella dan 

Johan 

Setiawan 

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). 
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

No Judul Penelitian Nama Hasil Penelitian 

4. Penggunaan 

Metode Cobit 

Framework 4.1 

dalam Mengaudit 

Sistem Informasi 

Akademik 

(SIAKAD) Pada 

IAIN Raden Intan 

Lampung. 

Rendra 

Nasrul Rifai 

dan Wasilah 

Proses DS3, DS5, dan DS7 pada 

Monitoring and Evaluate yang 

diberikan oleh Pusat Komputer IAIN 

Raden Intan Lampung secara umum 

berada pada tingkat kematangan 

defined process, yaitu terdapat bukti 

bahwa institusi mengetahui adanya 

permasalahan yang harus diatasi, dan 

telah diproses menggunakan metode 

yang telah distandarkan dalam 

penyelesaiannya, telah mendefinisikan 

dengan jelas langkah-langkah yang 

akan dipergunakan dalam menunjang 

pelayanan. Secara umum pendekatan 

kepada pengelolaan proses telah 

terorganisasi secara baik. Dari hasil 

kuesioner yang disebarkan terdapat 

expected maturity level di level 

managed and measurable pada level 

4. 

5. Audit Sistem 

Informasi pada 

Aplikasi Accurate 

Menggunakan 

Model Cobit 

Framework 4.1 

(Studi Kasus: PT. 

Setia Jaya 

Teknologi). 

Iskandar 

Budiman 

Sukmajaya 

dan Johanes 

Fernandes 

Andry 

Sebagai perusahaan yang menjadikan 

TI dalam hal ini berupa aplikasi 

Accurate sebagai penunjang utama 

bisnisnya, nilai yang didapat pada 

domain DS4 yaitu Ensure Continuous 

Service relatif kecil. Kesinambungan 

TI untuk perusahaan yang menjadikan 

TI sebagai penunjang bisnisnya 

seharusnya 

 


