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ABSTRAK  

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga (FST UA) mempunyai 

keinginan untuk menerapkan Teknologi Informasi secara menyeluruh pada proses 

layanan akademiknya. Salah satu area penting yang dapat diimplementasikan 

adalah manajemen insiden. Manajemen Insiden merupakan salah satu proses untuk 

menghindari kerugian yang terjadi dalam penerapan Teknologi Informasi. Hal ini 

menciptakan suatu kebutuhan evaluasi mengenai adanya pengelolaan Teknologi 

Informasi dalam hal penanganan insiden pada proses layanan akademik. Oleh 

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat panduan audit Manajemen 

Insiden berbasis COBIT 5 dan ITIL 2011 untuk proses layanan akademik pada studi 

kasus FST UA  

Panduan audit akan dibuat melalui 9 tahapan. Tahapan yang pertama adalah 

dilakukannya sebuah pendefinisian ruang lingkup melalui studi literatur. Tahapan 

kedua adalah pemetaan COBIT 5 dan ITIL 2011 pada proses manajemen insiden. 

Tahapan ketiga adalah analisa RACI Chart di layanan akademik pada manajemen 

insiden. Tahapan keempat adalah penyusunan audit checklist. Tahapan kelima 

adalah penyusunan indikator panduan audit manajemen insiden. Tahapan keenam 

adalah penentuan mekanisme pengukuran capability level manajemen insiden. 

Tahapan ketujuh adalah pembuatan dokumen panduan audit. Tahapan kedelapan 

adalah evaluasi dokumen panduan audit. Tahapan kesembilan adalah perbaikan 

dokumen panduan audit yang telah dievaluasi.  

Hasil dari penelitian ini adalah dokumen panduan audit manajemen insiden 

untuk layanan akademik pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. 

Dokumen yang dibuat tidak dapat dievaluasi secara menyeluruh dikarenakan 

Manajemen Insiden belum diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Airlangga secara formal. Akan tetapi, dokumen panduan audit yang 

dibuat telah dinyatakan layak untuk menjadi masukan untuk diimplementasikan 

oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Airlangga di masa mendatang. Kontribusi 

COBIT 5 dalam panduan audit ini lebih banyak dibanding dengan ITIL 2011. 

COBIT 5 memiliki kelebihan dalam menyediakan work product, praktik kerja 

sebagai dasar pembuatan audit checklist dan mekanisme pengukuran. ITIL 2011 

melengkapi COBIT 5 dengan menyediakan aktivitas dan indikator manajemen 

insiden yang cukup lengkap dan mendalam dibanding dengan COBIT 5.  
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