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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Sistem informasi kini sangat dibutuhkan untuk membantu jalannya proses  

bisnis dalam sebuah instansi baik itu swasta atau negeri. Agar teknologi informasi 

tersebut dapat berjalan lancar, perlu dilakukan audit sistem informasi dalam 

perusahaan tersebut. Audit dapat didefinisikan sebagai proses sistematis yang 

dilakukan dengan memperhatikan keobyektifan dari pihak yang kompeten dan 

independen dalam perolehan penilaian dan bukti-bukti terhadap tuntutan-tuntutan 

yang terkait dengan hal-hal kejadian yang bersifat ekonomis (Sarno, 2009). 

Pelaku audit sistem informasi selalu dikenal dengan istilah auditor. 

Independen dan kompeten yang legal merupakan dasar yang harus dimiliki oleh 

setiap auditor, agar audit dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kepentingan 

dari siapapun. Sehingga, hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor dapat 

dipertanggungjawabkan kepada perusahaan tersebut. 

Audit dalam perusahaan bisa dilakukan oleh auditor internal atau auditor 

ekternal. Auditor internal merupakan sebuah tim yang direkrut oleh perusahaan 

yang terdiri dari bagian staf Sistem Informasi yang memahami berbagai bidang 

dalam Sistem Informasi. Sedangkan auditor ekternal merupakan sebuah kelompok 

audit yang membuka jasa untuk membantu dalam melakukan audit disuatu 

perusahaan. 

Dikalangan pakar audit sistem informasi, telah disepakati beberapa 

standarisasi kerangka kerja yang dapat diterapkan dalam melakukan audit 
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beberapa contohnya adalah ITIL dan COBIT. Kedua standar tersebut memiliki 

kelebihan masing- masing. Akan tetapi, COBIT memiliki cakupan begitu umum, 

baik dari tingkat tata kelola sampai manajemen.  

COBIT 5 memiliki kerangka kerja yang berisikan beberapa domain yang 

saling terkait. Kerangka kerja COBIT membagi menjadi 2 bagian, yaitu tata 

kelola dan manajemen TI. Tata kelola TI terdapat domain Evaluating, Direct, and 

Monitoring (EDM), sedangkan Domain Manajemen TI terdapat 4 domain, yaitu: 

Align, Plan and Orgnize (APO), Build, Acquare and Implement (BAI), Deliver, 

Support and Service (DSS) , dan Monitor, Evaluate and Assess (MEA) (ISACA, 

2012).  

Pengukuran proses tata kelola TI dengan framework COBIT 5 memiliki 3 

aspek indikator, yaitu readiness (kesiapan) yang berperan untuk mengukur 

kesiapan sebuah organisasi, awareness (kesadaran) yang memiliki peran sebagai 

mengukur kesadaran kebutuhan dan resiko pada organisasi tersebut, dan 

capability level (kapabilitas) memiiki peran mengukur kapabilitas proses 

pengelolaan pada organisasi (ISACA, 2012). Untuk mengukur ketiga indikator 

tersebut, maka perlu dibuat sebuah kuisoner yang digunakan auditor dalam 

melakukan proses audit. Dalam penilitian ini, akan melakukan rancang bangun 

tools audit sistem informasi yang berupa cheklist untuk mengukur capability level 

pada domain EDM. 

Domain EDM dipilih karena mencangkup tata kelola yang dipertanggung 

jawabkan oleh pengurus besar atau pimpinan tertinggi yang sangat berperan 

penting dalam pengambilan putusan tertinggi pada suatu perusahaan (ISACA, 
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2012) sedangkan Capability level dipilih karena dapat menggambarkan sejauh 

mana proses pengelolaan telah memenuhi standar (Sarno, 2009).   

Tools yang dibuat dalam penelitian ini bersifat umum di Indonesia. Tools 

tersebut harus memiliki dasaran tentang kebijakan tata kelola Sistem Informasi 

yang ada di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika 

Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007. Sehingga, tools tersebut dapat 

memudahkan pengukuran Capability Level dan digunakan secara umum di 

Indonesia oleh auditor untuk melakukan audit.  

 Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah menghasilkan tools 

yang dapat membantu dalam pengukuran Capability Level tata kelola Sistem 

Informasi pada domain EDM. Berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 yang 

berfokus pada domain (EDM) dan juga kebijakan pengelolaan Sistem Informasi di 

Indonesia sehingga dapat digunakan secara umum dan menyeluruh disetiap 

instansi yang berada di Indonesia.  

Pengujian alat yang dihasilkan dari rancang bangun tools tersebut, akan 

dilakukan dengan mengambil studi kasus di Direktorat Sistem informasi (DSI) 

Universitas Airlangga. Pengujian dilakukan tanpa adanya penyesuaian keadaan 

pada DSI Universitas Airlangga. Perbaikan hasil dari rancang bangun tools 

didasarkan pada pelaksanaan evaluasi. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari skripsi ini 

adalah: 

1. Bagaimana menganalisis kerangka kerja COBIT 5 pada domain 

Evaluating, Direct, and Monitoring untuk mengindentifikasi variabel  
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yang digunakan dalam pembuatan kuisoner pengukuran Capability Level 

yang sesuai degan kebijakan di Indonesia? 

2. Bagaimana merancang dan membangun tools untuk pengukuran 

Capability Level berdasarkan hasil analisis dengan menyesuaikan 

kebijakan tata kelola SI di Indonesia? 

1.3 Tujuan 

Tujuan rancang bangun tools audit sistem informasi berdasarkan COBIT 5 

pada domain EDM adalah sebagai berikut: 

1.  Menganalisis kerangka kerja COBIT 5 pada domain Evaluating, Direct, 

and Monitoring untuk mengindentifikasi variabel  yang digunakan dalam 

pembuatan kuisoner pengukur Capability Level yang sesuai dengan 

kebijakan di Indonesia. 

2. Merancang dan membangun tools untuk pengukuran Capability Level 

berdasarkan hasil analisis dengan menyesuaikan kebijakan tata kelola 

Sistem Informasi  di Indonesia. 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari rancang bangun tools audit sistem informasi berdasarkan COBIT 

5 pada domain EDM adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu untuk 

mengukur Capability Level tata kelola Teknologi informasi untuk  

melakukan proses audit yang dilakukan di Indonesia pada domain EDM. 

2. Hasil penelitian tersebut juga dapat  digunakan sebagai acuan 

pengembangan alat audit sistem informasi. 
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1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam rancang bangun tools audit sistem informasi 

berdasarkan COBIT 5 pada domain EDM adalah sebagai berikut: 

1. Tools yang dibuat berupa kuisoner dan berfokus untuk pengukuran 

Capability Level pada domain EDM yang sesuai dengan acuan kebijakan 

tata kelola TI di Indonesia. 

2. Acuan kebijakan tata kelola TI di Indonesia yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika 

Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007. 

3. Keluaran yang dihasilkan berupa nilai Capability Level proses tata kelola 

TI untuk kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta cara 

pencapaian. 

4. Institusi yang digunakan sebagai tempat uji coba alat adalah Direktorat 

Sistem Informasi Universitas Airlangga. 
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