
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi informasi (TI) merupakan bagian terpenting bagi dunia bisnis. 

Teknologi informasi merupakan suatu proses perkembangan teknik, dan media 

komunikasi untuk bertukar informasi antar manusia. Oleh sebab itu, di dalam 

dunia bisnis harus memahami aspek teknologi informasi untuk bisa 

menerapkannya baik dalam manajerial maupun teknikal dalam proses bisnis yang 

dijalankan. Kemajuan yang telah dicapai manusia dalam bidang teknologi 

informasi merupakan suatu hal yang sangat baik karena adanya teknologi 

informasi bisa mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan dan lebih efesien. 

Dan mempermudah dalam pembuatan laporan setiap proses bisnis  yang berjalan. 

Meskipun telah menggunakan sistem yang mendukung  untuk kemajuan 

perusahaan, tapi masih ada kelemahan-kelemahan yang ada pada pengelolaan 

sistem yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga bisa 

mempengaruhi aktivitas kerja yang berlangsung pada perusahaan. Teknologi 

informasi sangatlah penting dalam sebuah proses bisnis untuk memberikan 

dukungan yang efektif agar tujuan dari perusahaan bisa tercapai. Begitu juga yang 

dilakukan Zanafa untuk memajukan dan mengembangkan bisnis yang dijalaninya.  

Agar teknologi informasi berjalan sesuai dengan tujuan dari perusahaan maka 

diperlukan pengelolaan yang baik dalam mengelola teknologi informasi yang ada. 

Zanafa resmi berdiri pada 15 Mei 2009 walaupun persiapan dan 

operasionalnya sudah dimulai sejak tahun 2008 yang beroperasi di Alamat Jl. HR. 

Subrantas Komplek Metropolitan City (MTC) Blok A no. 39-41 Tampan 

Pekanbaru Riau. Zanafa merupakan badan usaha yang bergerak dalam dunia 

bisnis pada bidang penjualan buku, seperti buku bacaan untuk umum, anak-anak, 

pendidikan, alat-alat tulis dan lain-lain. Dalam pelaksanaan proses bisnis yang ada 

di Zanafa perlu adanya penggunaan teknologi informasi yang dapat mendukung 

kecepatan dan kemudahan dalam proses bisnis yang dijalani. Dengan banyaknya 
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produk yang di pasarkan oleh Zanafa, maka dari itu Zanafa memerlukan teknologi 

informasi dalam membantu melakukan proses bisnis yang berjalan. Oleh karena 

itu Zanafa menggunakan sistem inventory atau digital stok. 

Sistem inventory atau digital stok yang digunakan Zanafa untuk membantu  

dan mempermudah dalam pembuatan laporan proses bisnis yang berlangsung 

untuk  menentukan jumlah produk yang ada serta jumlah produk yang masuk dan 

yang keluar. Bisa membantu melakukan proses pencarian produk untuk 

mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Meskipun 

dalam kemajuan yang ada masih terdapat kelemahan-kelemahan yang terjadi baik 

itu dari teknologinya maupun bagi penggunanya sendiri. 

 Adapun permasalahan yang ada dalam pengelolaan sistem yaitu minimnya 

tingkat pelatihan yang diberikan kepada karyawan dalam menggunakan sistem 

inventory sehingga mempengaruhi terhadap kinerja karyawan. Padahal, pelatihan 

sangat dibutuhkan didalam sebuah perusahaan untuk meningkatkan performa 

kerja karyawan sehingga meningkatkan level kompetensi individu dan organisai 

untuk mendukung efektivitas sistem inventory. Jumlah produk yang ada di sistem 

berbeda dengan  jumlah produk yang ada di gudang sehingga mempengaruhi 

terhadap hasil penjualan yang tidak bisa memenuhi keinginan konsumen. Sering 

terjadi kesalahan yang dilakukan oleh karyawan pada saat melakukan peng-input-

an data produk yang menyebabkan jenis produk yang di-input-kan tidak sesuai 

dengan tempat produk yang sebenarnya. Sehingga, pada saat melakukan proses 

pencarian menggunakan sistem, produk yang diinginkan tidak bisa ditemukan 

sehinggga harus melakukan sendiri pencarian produk yang diinginkan. Zanafa 

Tidak memiliki Staff  IT yang dikhususkan untuk mengelola sistem inventory. 

Sehingga tidak ada yang merawat atau memperbaiki software dan hardware 

apabila terjadi permasalahan pada sistem. Oleh karena itu, mereka akan 

menunggu dari pihak luar Zanafa untuk memperbaiki sistem yang akan 

menghabiskan waktu yang lama sehingga berpengaruh terhadap proses bisnis 

yang sedang berjalan. 

Oleh karena itu diperlukan manajemen yang baik, sehingga penerapan 

teknologi informasi harus sesuai dengan kebutuhan yang ada. Control Objective 
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for Information and Related Technology (COBIT) sebagai panduan manajemen 

yang menyedikan ukuran, indikator, proses dan kumpulan peraktek terbaik untuk 

membantu organisasi mendapatkan hasil yang baik dari pengelolaan TI terhadap 

manajemen TI dalam sebuah prusahaan. Salah satu pengukuran yang digunakan 

dalam manajemen TI yang ditetapkan oleh COBIT adalah pengukuran tingkat 

kematangan atau maturity level. Pengukuran tingkat kematangan bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat pengelolaan TI sekarang sehingga pihak 

manajemen mengetahui apa kekurangan dan bagai mana cara mengembangkan 

tingkat pengelolaan TI yang lebih baik dimasa akan datang.  

Dengan adanya permasalahan yang terjadi maka dengan itu harus dilakukan 

perbaikan terhadap proses pengelolaan sistem inventory. Yaitu dengan melakukan 

evaluasi pengguna sistem inventory untuk mengetahui permasalahan yang terjad 

idan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Agar sistem 

bisa bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan sehingga tujuan 

dari perusahaan bisa tercapai. 

Dengan permasalahan yang ada pada pengelolaan sistem inventory di 

Zanafa maka dilakukan evaluasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada 

sehingga sistem bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas dengan itu penulis tertarik 

mengangkat Tugas Akhir dengan judul “Evaluasi Pengguna Sistem Inventory 

pada Zanafa Pekanbaru Menggunakan Pendekatan Framework Cobit 4.1”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dengan itu 

dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu Bagaimana Mengevaluasi Pengguna 

Sistem Inventory Pada Zanafa Pekanbaru dengan Menggunakan Metode Cobit 

4.1. 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan di Zanafa adalah terhadap pengguna sistem 

inventory atau digital stok. 



4 
 

2. Metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengguna sistem 

inventory yaitu dengan menggunakan metode Control Objektive For 

Informations And Related Technology (COBIT) 4.1 menggunakan 

domain DS7 (Educate and Train User). 

3. Untuk melakukan pengukuran terhadap pengguna sistem inventory 

menggunakan domain pada COBIT 4.1 yaitu domain Educate and 

Train Users (DS7). 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mendapatkan hasil evaluasi berupa tingkat kematangan 

terhadap pengguna sistem inventory atau digital stok. 

2. Untuk mengetahui tingkat kematangan (maturity level) pada pengguna 

sistem inventory yang ada di Zanafa berdasarkan proses TI  pada 

domain COBIT 4.1 yaitu Educate and Train Users (DS7). 

3. Untuk mengetahui nilai kesenjangan (gap) pada kondisi saat ini (as-is) 

dan kondisi yang diharapkan (to-be) terhadap pengguna sisitem 

inventory di Zanafa. 

4. Memberikan rekomendasi terkait hasil evaluasi terhadap pengguna 

sistem inventory untuk lebih baik dimasa akan datang.  

1.5. Manfaat penelitian   

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:  

1. Dapat mengetahui tingkat kematangan terhadap pengguna sistem 

inventory atau digital stok di Zanafa pekanbaru. 

2. Dapat mengetahui sistem yang ada apakah sudah berjalan sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan.  

3. Dapat mengetahui gap pada pengguna sistem inventory dan 

memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen untuk perbaikan 

dimasa akan datang. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan penelitian adalah sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

 pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 pada bab ini berisikan tentang teori-teori pendukung yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan antara lain metode COBIT, maturity 

level.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini berisikan tentang langkah-langkah atau tahap yang 

dilakukan dalam melakukan penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, fokus penelitian dan teknik analisa data. 

BAB VI ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisikan pembahasan tentang hasil penelitian yang 

dilakukan di Zanafa yaitu, analisa terhadap pengguna sistem, analisa 

responden, mengukur tingkat kematangan dengan mendapatkan gap serta 

memberikan rekomendasi pada Zanafa terhadap pengguna sistem 

inventory untuk perbaikan yang lebih baik di masa yang akan datang. 

BAB V PENUTUP  

 Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan 

dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 


