
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perpustakaan UIR telah mengaplikasikan Software Senayan untuk mendukung

pekerjaannya seperti dalam proses peminjaman dan pengembalian buku. Senayan

merupakan perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan (library management

system) sumber terbuka yang dilisensikan di bawah GPL v3. Aplikasi ini pertama kali

dikembangkan dan digunakan oleh Perpustakaan Kementerian Pendidikan Nasional,

Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan Nasional.

Aplikasi Senayan ini telah diterapkan sejak tahun 2009 hingga sekarang yaitu

Senayan versi 3 stable 15. Perpustakaan UIR melayani rata-rata 16.000 Mahasiswa

dari 9 Fakultas termasuk Pascasarjana setiap tahunnya. Untuk itu  tanggung jawab

petugas perpustakaan seperti pengadaan, inventarisasi, katalogisasi, sirkulasi bahan

pustaka, pengelolaan anggota, statistik dan lain sebagainya juga perlu dilakukan

pengawasan dan dievaluasi agar seluruh mekanisme manajemen TI berjalan sesuai

dengan perencanaan, tujuan, serta proses bisnis perpustakaan. (Mahyulis, 2012)

Dalam pemanfaatan Sistem Informasi Perpustakaan (Senayan) diperlukan

analisis terhadap pengukuran yang dapat menilai keoptimalan penerapan IT untuk

menentukan apakah suatu sistem informasi telah melindungi asset, menjaga integritas

data dan memungkinkan tujuan instansi tercapai secara efektif dengan menggunakan

sumber daya secara efisien. Tahap analisis merupakan hal yang sering diabaikan oleh

pengelola perpustakaan. Padahal tahap tersebut sangat penting dilakukan untuk

mengetahui kinerja sistem sehingga bisa ditentukan langkah selanjutnya mengenai

perbaikan terhadap sistem. Kegiatan analisis tersebut seharusnya tidak hanya

dilakukan ketika pada tahap awal suatu sistem diterapkan, namun perlu juga

dilakukan secara berkala. Pemanfaatan Sistem Informasi Perpustakaan (Senayan)

dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Islam Riau (UIR),
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dimana peningkatan mutu pendidikan tersebut dilakukan guna mencapai visi, misi

dan tujuan yang diharapkan oleh Universitas Islam Riau. Berdasarkan hasil

wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Perpustakaan yaitu Bapak Mahyulis,

S.Sos menyebutkan bahwa selama pemanfaatan dan penerapan Sistem Informasi

Perpustakaan UIR, terdapat beberapa kendala seperti :

1. Kurangnya kesadaran (Management Awareness) dari pihak Top Manajemen

(Pembantu Rektor III) dalam memaksimalkan pemanfaatan Sistem Informasi

Perpustakaan (Senayan)

2. Fitur OPAC yang ada tidak berfungsi dengan selayaknya.

3. Minimnya karyawan yang mengelola perpustakaan sehingga proses

peminjaman serta pengembalian buku kurang terkendali.

4. Tidak ada pelatihan/training teradap pengelola perpustakaan dalam

penggunaan Sistem Informasi Perpustakaan (Senayan)

Berdasarkan kendala yang ada, maka diperlukan analisis terhadap penggunaan

Sistem Informasi Perpustakaan (Senayan) tersebut, sehingga dapat menilai

keoptimalan penerapan teknologi informasi yang telah dilakukan dan dibutuhkannya

rencana dan strategi dalam penerapan teknologi informasi. Untuk itu, diharapkan

dengan penerapan teknologi informasi secara optimal dapat membantu Pengelola

Perpustakaan serta Pengunjung Perpustakaan agar tercapai Visi dan Misi serta tujuan

bisnis yang akan dicapai. Dengan adanya penerapan teknologi informasi secara

optimal dapat membantu para manajemen dalam menuju penerapan IT Governance.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kondisi perpustakaan saat ini, maka

diperlukan suatu standar atau acuan kerja dalam pengoperasian layanan TI pada

perpustakaan. Adapun acuan kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah

framework COBIT 4.1.

Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) adalah

sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT governances yang dapat membantu

auditor, pengguna, dan manajemen, untuk menjembatani gap antara resiko bisnis,

kebutuhan kontrol dan masalah-masalah. COBIT berguna bagi para IT users karena
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memperoleh keyakinan atas kehandalan sistem aplikasi yang dipergunakan. COBIT

merupakan standar untuk tata kelola TI (IT governance) yang dikembangkan oleh

ISACA (Information System and Control Association) dan ITGI (IT Governance

Institute) - organisasi non-profit yang bergerak dibidang tata kelola TI. Selain telah

diterima sebagai standar internasional, COBIT memfokuskan kepada bisnis dan

menyelaraskan dengan tujuan TI serta organisasi. COBIT juga berorientasi pada

proses dan tahapan TI yang diterima secara umum yang terdiri dari 4 tahap (domain),

yaitu : 1) Perencanaan (Planning and Organize). 2) Penerapan (Acquiring and

Implement). 3) Dukungan teknis (Delivery and Support). 4) Pengawasan dan evaluasi

(Monitor and Evaluate). Selain itu, kriteria pengukuran COBIT sendiri bisa

disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. 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. (Gondodiyoto. 2007)

Salah satu penilaian dalam manajemen TI yang diterapkan oleh COBIT adalah

pengukuran tingkat kematangan (maturity level). Dengan pengukuran tersebut, akan

diketahui sejauh mana tingkatan pengelolaan TI tersebut berada, yang akan

memungkinkan pihak manajemen mengetahui apa saja kekurangan dan kearah mana

seharusnya TI dikembangkan dan dikelola.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai “Analisis Tingkat Kematangan (Maturity Level) Sistem

Informasi Perpustakaan Dengan Framework COBIT 4.1 (Studi Kasus

Perpustakaan Universitas Islam Riau)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan

permasalahannya, yaitu “Bagaimana tingkat kematangan (Maturity Level) Sistem

Informasi Perpustakaan Univesrsitas Islam Riau berdasarkan framework COBIT 4.1”.
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1.3. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalan penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Objek dalam penelitian ini adalah Seluruh Pengelola Perpustakaan

termasuk Kepala Perpustakaan UIR.

2. Menggunakan COBIT Guidlines G14 Application System Review.

Pengukuran tersebut menggunakan Primary IT Processes yaitu:

a. Plan and Organize 9 (Assess and manage IT risks)

b. Acquire and Implement 2 (Acquire and maintain application software)

c. Deliver and Support 5 (Ensure systems security)

d. Monitor and Evaluate 2 (Monitor and evaluate internal control)

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian tugas akhir ini yaitu :

1. Untuk mengetahui maturity level pada Sistem Informasi Perpustakaan

Universitas Islam Riau (Senayan).

2. Untuk memberikan dokumen hasil dari Maturity Level.

3. Untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan dalam

memaksimalkan Sistem Informasi Perpustakaan UIR kedepannya.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perpustakaan Universitas Islam Riau

1) Proses dan hasil penelitian dapat dijadikan arah untuk menuju

penerapan IT Governance yang baik bagi pihak instansi.

2) Dengan adanya pengukuran maturity level akan menghasilkan sebuah

nilai. Nilai akan menjadikan titik temuan yang akan diperlukan sebuah

rencana strategi pada sistem untuk  kedepannya.
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3) Dapat memberikan Report bagi Top manajemen (Pembantu Rektor III)

yang berisi keseluruhan analisis dan pembahasan terhadap Sistem

Informasi Perpustakaan sehingga dapat memaksimalkan penggunaan

Sistem Informasi Perpustakaan dalam mencapai tujuan yang

diharapkan, serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam peningkatan

pengelolaan Sistem Informasi Perpustakaan kedepannya.

2. Bagi Peneliti

1) Dapat mengetahui tingkat kematangan (Maturity Level) Sistem

Informasi Perpustakaan pada Perpustakaan Universitas Islam Riau

dengan framework COBIT 4.1.

2) Dapat menjadi bahan untuk peneliti selanjutnya dengan topik yang

sama.

1.6. Sistematika Penulisan

Agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dan supaya lebih terarah sesuai

dengan fokus yang ingin dicapai, maka dibuatlah sistematika penulisan. Adapun

sistematika penulisan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan,

dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dikemukakan penjelasan teori-teori yang berkaitan dengan

Evaluasi Sistem Informasi Perpustakaan menggunakan Cobit.

BAB III MEDOTOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang metode - metode pendukung seperti proses

pengindentifikasian ruang lingkup hingga tujuan TI yang nantinya akan

diproses menjadi sebuah tools untuk mengevaluasi yang akan

dilaksanakan pada tugas akhir.
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BAB IV ANALISIS DAN HASIL

Dalam bab ini peneliti menganalisis hasil penelitian dengan menganalisis

data penelitian, menggunakan analisis deskriptif, dengan menggunakan

pengukuran maturity level dan memaparkan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang mungkin

diperlukan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.


