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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini perkembangan teknologi informasi terjadi dengan pesat.

Teknologi informasi mendorong berbagai perusahaan di berbagai bidang untuk

menerapkan teknologi informasi dalam aktivitas bisnisnya. Dalam penerapan

teknologi informasi (TI) tersebut, diperlukan adanya suatu tata kelola dan

manajemen yang mengatur implementasinya. Tujuan tata kelola TI yaitu untuk

memastikan keselarasan tujuan dari TI dengan tujuan dari perusahaan, efisiensi

penggunaan sumber daya, serta efektifitas dari kinerja dan kebijakan yang

diterapkan.

Pelaksanaan tata kelola TI merupakan salah satu cabang dari tata kelola

perusahaan. Dalam melaksanakan tata kelola TI dibutuhkan suatu kerangka kerja

atau framework yang digunakan sebagai pedoman atau acuan. Dalam penelitian

ini kerangka kerja yang digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan alat

pengukuran kapabilitas tata kelola TI adalah framework COBIT 5 (Control

Objective for Information and Related Technology). COBIT 5 dipilih sebagai

pedoman karena memiliki cakupan yang luas dan menyeluruh di antara standar

dan kerangka kerja lainnya (ISACA, 2012).

Information Systems Audit and Control Association (ISACA) dalam

COBIT 5 membagi framework COBIT 5 dalam 5 domain yaitu APO (Align, Plan,

and Organize), BAI (Build, Acquire, and Implement), DSS (Delivery, Support, and
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Service), MEA (Monitor, Evaluate, and Assess), dan EDM (Evaluate, Direct, and

Monitor). Salah satu domain yang menjelaskan tentang strategi dan taktik tata

kelola TI adalah domain APO. Di dalam framework COBIT 5 terdapat sebuah

Process Capability Model yang dapat digunakan untuk mengukur Capability

Level dari proses tata kelola teknologi informasi.

Pengukuran proses tata kelola TI dapat dilakukan terhadap beberapa

aspek antara lain Readiness Level atau tingkat kesiapan organisasi, Awareness

Level atau tingkat kesadaran terhadap kebutuhan dan resiko, dan Capability Level

atau tingkat kapabilitas proses pengelolaan TI. Untuk mengetahui ketercapaian

ketiga aspek tersebut, diperlukan suatu alat atau tools berupa kuesioner atau

checklist yang memudahkan dalam pengukuran. Dalam penelitian ini dilakukan

rancang bangun alat untuk pengukuran capability level pada domain APO.

Domain APO dipilih karena merupakan domain yang digunakan untuk

mengidentifikasi cara terbaik bagi tata kelola TI untuk berkontribusi dalam

pencapaian tujuan perusahaan (ISACA, 2013). Pengukuran capability level dipilih

karena selain menggambarkan sejauh mana proses pengelolaan telah memenuhi

standar, tingkat kapabilitas juga dapat digunakan dalam peningkatan kesadaran

atau awareness (Sarno, 2009).

Alat pengukuran tata kelola TI yang bersifat umum, menyeluruh, dan

dapat digunakan oleh organisasi atau instansi di Indonesia perlu memperhatikan

kebijakan pengelolaan TI yang berlaku di Indonesia. Alat pengukuran tersebut

bertujuan untuk dapat memudahkan pengukuran Capability Level dari proses tata

kelola TI. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
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41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 (Republik Indonesia, 2007), dalam penelitian

ini dipilih Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

Nasional versi I tahun 2007 yang disusun oleh DeTIKNas sebagai acuan

kebijakan pengelolaan TI di Indonesia.

Luaran dari penelitian ini adalah suatu alat pengukuran tingkat

kapabilitas dari proses tata kelola TI yang mengacu pada kerangka kerja COBIT 5

dan sesuai dengan kebijakan pengelolaan TI di Indonesia. Alat pengukuran ini

bersifat umum dan dapat digunakan untuk tujuan evaluasi diri maupun audit.

Untuk mencapai luaran tersebut, penelitian ini dilakukan dalam empat tahap. Pada

tahap pertama dilakukan analisis pada domain APO dalam kerangka kerja COBIT

5 dan penyelarasan dengan Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional. Kemudian

pada tahap kedua dilakukan perumusan mekanisme perhitungan hasil isian

kuesioner, dan pemberian saran perbaikan. Selanjutnya pada tahap ketiga

dilakukan pembangunan alat pengukuran tata kelola TI berdasarkan hasil

penyelarasan dan rumusan mekanisme. Dan pada tahap keempat, dilakukan

evaluasi hasil pembangunan alat pengukuran dan dilanjutkan dengan perbaikan.

Evaluasi dilakukan terhadap fitur-fitur pada alat yang dihasilkan.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kesesuaian hasil antara perhitungan

manual dengan luaran alat. Selain itu, evaluasi juga dilakukan dengan mengambil

studi kasus di Direktorat Sistem Informasi (DSI) Universitas Airlangga melalui

penyebaran kuesioner kepada staf DSI Universitas Airlangga. DSI dipilih karena

direktorat tersebut merupakan divisi yang melakukan manajemen teknologi

informasi di lingkungan Universitas Airlangga. Evaluasi dilakukan tanpa adanya
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penyesuaian atau spesifikasi kuesioner terhadap DSI Universitas Airlangga.

Perbaikan hasil pembangunan alat didasarkan pada hasil pelaksanaan evaluasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari

penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana hasil analisis terhadap kerangka kerja COBIT 5 pada domain

APO (Align, Plan, and Organize) dan kebijakan pengelolaan TI di

Indonesia untuk mengidentifikasi variabel yang digunakan dalam

pembuatan kuesioner pengukuran capability level?

2. Bagaimana fungsionalitas alat yang dibutuhkan untuk pengukuran

capability level proses tata kelola teknologi informasi?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Menganalisis dan melakukan penyesuaian variabel yang digunakan dalam

pembuatan kuesioner pengukuran capability level pada domain APO

(Align, Plan, and Organize) dalam kerangka kerja COBIT 5 terhadap

acuan kebijakan pengelolaan TI yang berlaku di Indonesia.

2. Membuat alat untuk pengukuran capability level tata kelola teknologi

informasi berdasarkan hasil analisis.

1.4. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
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1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai alat bantu yang dapat

mempermudah pengukuran capability level tata kelola teknologi informasi

baik untuk proses evaluasi diri maupun audit.

2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian dan

pengembangan alat audit sistem informasi.

1.5. Batasan Masalah

Batasan masalah dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Institusi yang digunakan sebagai tempat evaluasi alat adalah Direktorat

Sistem Informasi Universitas Airlangga

2. Alat pengukuran hanya digunakan untuk mengukur capability level.

3. Luaran yang dihasilkan oleh alat meliputi nilai capability level proses tata

kelola TI untuk kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan, serta strategi

atau saran perbaikan untuk mencapai kondisi yang diinginkan tersebut.

4. Alat pengukuran capabilty level tata kelola perencanaan teknologi

informasi didasarkan pada kerangka kerja COBIT 5 dalam domain Align,

Plan, and Organize (APO) yang disesuaikan dengan acuan kebijakan

pengelolaan TI di Indonesia.

5. Acuan kebijakan pengelolaan TI di Indonesia yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional versi I

tahun 2007 yang disusun oleh DeTIKNas di bawah Kementerian

Komunikasi dan Informatika Indonesia.
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