
 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Informasi 

 Sistem informasi adalah kumpulan sumber daya dan jaringan prosedur 

yang saling berkaitan secara terpadu, terintegrasi dalam suatu hubungan hirarkis 

tertentu dan bertujuan untuk mengolah data menjadi informasi (Gondodiyoto, 

2007: 112-115). Sedangkan menurut Indrajit (2000: 29-30), sistem informasi 

merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau 

organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi 

yang mendukung dalam organisasi atau perusahaan. Sistem informasi dapat 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan 

yang diperlukan (Davis, G.B dalam Jogiyanto, 1989: 11).  

Maniah dan Surendro (2005: 1) juga menyatakan bahwa sistem informasi 

merupakan aset bagi suatu perusahaan yang bila diterapkan dengan baik akan 

memberikan kelebihan untuk berkompetensi sekaligus meningkatkan 

kemungkinan bagi kesuksesan suatu usaha. Dalam mengimplementasikan sistem 

informasi tersebut harus adanya suatu tolok ukur untuk mencegah terjadinya hal-

hal di luar rencana organisasi, dan pengoperasian sistem informasi yang dilakukan 

secara efektif dan efisien.  

 Menurut Kristanto (2003: 15-16) berdasarkan definisi sistem informasi 

tersebut, peranan sistem informasi dalam bisnis, antara lain: 
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1. Mendukung operasi bisnis 

2. Mendukung dalam pengambilan keputusan manajerial 

3. Meraih keuntungan strategik 

 

2.2 Audit Sistem Informasi 

 Menurut Gondodiyoto (2007: 442-447), audit sistem informasi adalah 

pemeriksaan terhadap aspek-aspek Teknologi Informasi (TI) pada sistem 

informasi. Audit dilakukan sesuai dengan ketentuan standar profesional bahwa 

auditor harus memahami sistem dan internal controls serta melakukan tes 

substantive. Audit Sistem Informasi digunakan untuk menilai proses penyampaian dan 

dukungan dalam pelayanan informasi (Djatmiko dalam Mukaromah, 2007: 4).  

Selanjutnya Gondodiyoto (2007: 56-60) juga menyatakan bahwa audit sistem 

informasi dilakukan untuk memeriksa tingkat kematangan atau kesiapan suatu 

organisasi dalam melakukan pengelolaan TI, tingkat kepedulian (awareness) 

seluruh stakeholder (semua pihak terkait) tentang posisi sekarang dan arah yang 

diinginkan dimasa depan bidang TI pada suatu organisasi atau perusahaan.  

 

2.3 Tujuan Bisnis 

 Bisnis merupakan kegiatan yang dimulai dengan harapan yang optimis dan 

menjanjikan, yang disertai dengan kinerja-kinerja dalam manajemen (Sarno, 

2009: 5-8). Tujuan bisnis harus dijalankan dengan strategi bisnis yang tepat, 

strategi dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang terintegrasi dan 

ditujukan untuk meningkatkan faktor-faktor yang menentukan tujuan dan 

kemampuan perusahaan (Edwards, 1995). Tujuan bisnis akan dicapai dan 
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kejadian-kejadian yang tidak diinginkan akan dapat dicegah, dideteksi atau 

dikoreksi (Sarno, 2009: 2). 

 Menurut Indrajit (2000: 31) menyatakan bahwa strategi bisnis merupakan 

dokumen yang harus dijadikan landasan berpijak utama dalam pembuatan TI 

Strategy karena dalam dokumen tersebut disebutkan visi dan misi perusahaan 

beserta target kinerja masing-masing fungsi pada struktur organisasi. Di dalam 

dokumen ini pula ditegaskan peranan TI yang sesuai dengan strategi perusahaan 

dan perlu diingat bahwa untuk setiap perusahaan sejenis, posisi TI dapat berbeda, 

sehingga filosofi yang digunakan dalam pengembangan TI Strategy harus sesuai 

dengannya. Tujuan bisnis berdasarkan standar COBIT (ITGI, 2007), yaitu: 

1. Penyediaan pengembalian investasi yang baik dari bisnis yang dibangkitkan 

sistem informasi 

2. Pengelolaan risiko bisnis yang terkait dengan sistem informasi 

3. Peningkatan transparansi dan tata kelola perusahaan 

4. Peningkatan layanan dan orientasi terhadap pelanggan 

5. Penawaran produk dan jasa yang kompetitif 

6. Penentuan ketersediaan dan kelancaran layanan 

7. Penciptaan ketangkasan untuk menjawab permintaan bisnis yang berubah 

8. Pencapaian optimasi biaya dari penyampaian layanan 

9. Perolehan informasi yang bermanfaat dan handal untuk membuat keputusan 

strategis 

10. Peningkatan dan pemeliharaan fungsionalitas proses bisnis 

11. Penurunan biaya proses 

12. Penyediaan kepatutan terhadap hukum eksternal, regulasi dan kontrak 
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13. Penyediaan kepatutan terhadap kebijakan internal 

14. Pengelolaan perubahan bisnis 

15. Peningkatan dan pengelolaan produktivitas operasional dan staf 

16. Pengelolaan inovasi produk dan bisnis 

17. Perolehan dan pemeliharaan karyawan yang cakap dan termotivasi 

 

2.4 Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard merupakan suatu konsep manajemen yang membantu 

menerjemahkan strategi ke dalam tindakan sehingga dapat diukur untuk 

melaksanakan proses-proses manajemen kritis (Kaplan dan Norton dalam 

Gaspersz, 2005: 9). Perspektif Balanced Scorecard dalam suatu aktivitas 

perusahaan dapat dievaluasi oleh manajemen sebagai berikut: perspektif finansial 

(keuangan), perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan (Tanuwijaya dan Sarno, 2010: 81). Pemetaan 

tujuan bisnis dari empat perspektif Balanced Scorecard berdasarkan standar 

Control Objectives for Information and Related Technologie (COBIT) (ITGI, 

2007), dijelaskan pada Tabel 2.1. 

 

 

Tabel 2.1 Pemetaan Tujuan Bisnis dari Empat Perspektif Balanced Scorecard 

Berdasarkan Standar COBIT 

Perspektif Kinerja No. Tujuan Bisnis 

Perspektif Keuangan 1. Penyediaan pengembalian investasi yang baik dari 

bisnis yang dibangkitkan sistem informasi. 

2. Pengeolaan risiko bisnis yang terkait dengan sistem 

informasi 

3. Peningkatan transparansi dan tata kelola perusahaan 

Perspektif 

Pelanggan 

4. Peningkatan layanan dan orientasi terhadap 

pelanggan 

5. Penawaran produk dan jasa yang kompetitif 
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Perspektif Kinerja No. Tujuan Bisnis 

6. Penentuan ketersediaan dan kelancaran layanan 

7. Penciptaan ketangkasan untuk menjaawab 

permintaan bisnis yang berubah 

8. Pencapaian optimasi biaya dari penyampaian 

layanan 

9. Perolehan informasi yang bermanfaat dan handal 

untuk membuat keputusan strategis 

10. Peningkatan dan pemeliharaan fungsionalitas 

proses bisnis 

Perspektif Proses 

Bisnis Internal 

11. Penuruan biaya proses 

12. Penyediaan kepatutan terhadap hokum eksternal, 

regulasi dan kontrak 

13. Penyediaan kepatutan terhadap kebijakan internal 

14. Pengelolaan perubahan bisnis 

15. Peningkatan dan pengelolaan produktivitas 

operasional dan staf 

Perspektif 

Pembelajaran dan 

Pertumbuhan 

16. Pengelolaan inovasi produk dan bisnis 

17. Perolehan dan pemeliharaan karyawan yang cakap 

dan termotivasi 

Sumber: Information Technology Governance Institute, 2007 

 

 

 

Kerangka keseluruhan manajemen suatu perusahaan perlu diketahui posisi 

bisnis dari bisnis yang direpresentasikan kinerjanya oleh Balanced Scorecard 

dengan kerangka COBIT. Hubungan keterkaitan tersebut secara garis besar yaitu:  

a. Balanced Scorecard sebagai alat ukur kinerja bisnisnya 

b. COBIT sebagai alat ukur proses bisnis perusahaan, sesuai dengan pemetaan 

keselarasan antara proses TI dan tujuan bisnis dalam perspektif Balanced 

Scorecard. 

Dalam perspektif keuangan, untuk membangun suatu Balanced Scorecard, 

unit-unit bisnis harus dikaitkan dengan tujuan keuangan yang berkaitan dengan 

strategi perusahaan. Tujuan keuangan berperan sebagai fokus bagi tujuan-tujuan 

strategis dan ukuran-ukuran semua perspektif dalam Balanced Sorecard (Kaplan 

dan Norton dalam Gaspersz, 2005). 
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Dengan perspektif keuangan, perusahaan dapat memastikan bahwa dalam 

pencapaian hasil dan melakukan prosesnya dengan cara yang efisien. (Niven, 

2007:  96-98).  Pemahaman mengenai perspektif keuangan dalam manajemen 

Balanced Scorecard adalah sangat penting karena keberlangsungan suatu unit 

bisnis sangat tergantung pada posisi dan kekuatan finansial (Gaspersz, 2005:     

38-40). Perspektif keuangan Balanced Scorecard mempunyai tujuan agar 

keuangan terus mencapai posisi yang tinggi berdasarkan analisis hasil dengan cara 

memberikan bukti, sehingga ukuran keuangan menjadi standar defakto dari 

pengukuran kesuksesan bisnis perusahaan (Niven, 2007: 3). 

 Menurut Sarno (2009: 1-4) penting bagi pengaudit TI untuk mengetahui 

bagaimana proses TI dikelola sebelum melaksanakan kegiatan audit itu sendiri. 

Pengelolaan proses TI tidak hanya mencakup bagaimana agar proses yang 

berjalan efisien dan standar, namun juga mampu memenuhi harapan bisnis akan 

penyediaan informasi yang dibutuhkan melalui keberadaan TI. 

 Perspektif keuangan menjadi dasar untuk meningkatkan nilai utama dalam 

suatu perusahaan yaitu memperoleh keuntungan/laba dengan strategi TI yang 

sesuai dengan standar dan tujuan bisnis (Niven, 2007: 3-7). Keterkaitan antara 

tujuan bisnis dan TI yang mengacu pada kerangka kerja COBIT, memberikan 

pemetaan sehingga dapat dijadikan perusahaan dalam menerjemahkan kebutuhan 

bisnis akan ketersediaan TI. Setiap tujuan sistem informasi dapat terdiri dari 

beberapa proses sistem informasi. Satu proses sistem informasi dapat digunakan 

untuk memenuhi beberapa tujuan sistem informasi.  

 

 



14 

 

 

2.5 Control Objectives for Information and Related Technologies 4.1 

 Information System Audit and Control Association (ISACA) 

memperkenalkan sebuah kerangka untuk mengelola IT Governance di sebuah 

perusahaan yang dikenal dengan nama COBIT (Indrajit, 2004). Menurut 

Tanuwijaya dan Sarno (2010: 81), menyatakan bahwa COBIT digunakan untuk 

mengukur tingkat kematangan suatu proses TI dan mengukur keselarasan antara 

bisnis dan tujuan TI.  

COBIT dapat menyediakan seperangkat praktek yang dapat diterima pada 

umumnya karena dapat membantu para direktur, eksekutif dan manajer 

meningkatkan nilai TI dan mengecilkan risiko. COBIT mencakup bimbingan bagi 

para direktur dan semua level manajemen dan terdiri atas empat seksi (ITGI, 

2007): 

1. Gambaran luas mengenai eksekutif 

2. Kerangka kerja 

3. Isi utama (tujuan pengendalian, petunjuk manajemen dan model kedewasaan) 

4. Appendiks (pemetaan, ajuan silang dan daftar kata-kata) 

Isi utama dibagi menurut 34 (tiga puluh empat) proses TI dan memberikan 

gambaran yang sempurna mengenai cara mengendalikan, mengelola dan 

mengukur masing-masing proses, selain itu standar COBIT juga: 

1. Menganalisa bagaimana tujuan pengendalian dapat dipetakan ke dalam lima 

wilayah penentuan TI agar dapat mengidentifikasi gap potensial. 

2. Menyesuaikan dan memetakan COBIT ke standar yang lain (Information 

Technology Infrastructure Library (ITIL), Capablity Maturity Model (CMM), 

Committee of Sponsoring Organizations (COSO), Project Management Body 
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of Knowledge (PMBOK), Standard of Good Practise (ISF) and International 

Organization for Standardization (ISO) 17799) 

3. Mengklarifikasikan indikator tujuan utama dan indikator hubungan kinerja 

utama, dengan mengenal bagaimana indikator tujuan utama dapat bergerak 

mencapai hubungan kinerja utama. 

4. Menghubungkan tujuan bisnis, TI dan proses TI (penelitian mendalam di 8 

(delapan) industri dengan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana 

proses COBIT mendukung tercapainya tujuan TI spesifik dan dengan 

perluasan  tujuan bisnis). 

Gambaran   kerangka   COBIT   secara   keseluruhan   dapat   dilihat   pada 

Gambar 2.1. 

 

 

 
Gambar 2.1  COBIT (Sumber: Information Technology Governance Institute, 

2007) 



16 

 

 

Terdapat 4 (empat) domain utama pada COBIT (ITGI, 2007) yaitu: 

A. Plan and Organize  

Domain Plan and Organize (PO) membahas mengenai strategi, taktik, dan 

pengidentifikasian TI dalam mendukung tercapainya tujuan bisnis. Di 

dalamnya terdapat 10 (sepuluh) hal, yaitu: 

1. PO1: Mendefinisikan rencana strategis sistem informasi 

2. PO2: Mendefinisikan arsitektur informasi 

3. PO3: Menenukan arahan teknologi 

4. PO4: Mendefinisikan proses sistem informasi, organisasi dan 

keterhubungannya 

5. PO5: Mengelola investasi sistem informasi 

6. PO6: Mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen 

7. PO7: Mengeelola sumber daya sistem informasi 

8. PO8: Mengelola kualitas 

9. PO9: Menaksir dan mengelola risiko sistem informasi 

10. PO10: Mengelola proyek 

B. Acquire and Implement  

Pada domain Acquire and Implement (AI) sebuah solusi TI perlu 

diidentifikasikan, dikembangkan, diimplementasikan, dan diintegrasikan ke 

dalam proses bisnis. Di dalamnya terdapat 7 (tujuh) hal yaitu: 

1. AI1: Mengidentifikasi solusi otomatis 

2. AI2: Memperoleh dan memelihara perangkat lunak aplikasi 

3. AI3: Memperoleh dan memelihara infrastrutur teknologi 

4. AI4: Memungkinkan operasional dan penggunaan 
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5. AI5: Memenuhi sumber daya sistem informasi 

6. AI6: Mengelola perubahan 

7. AI7: Instalasi dan akreditasi solusi beserta perubahannya 

C.   Deliver and Support (DS) 

Domain Deliver and Support (DS) mempunyai fokus pada aspek 

penyampaian TI kepada dukungan dan layanan TI mencakup dukungan dan 

layanan TI pada bisnis, mulai dari penanganan keamanan dan kesinambungan, 

dukungan bagi pengguna serta manajemen data. 

Pada domain Deliver and Support terdapat 13 (tiga belas) hal yaitu: 

1. DS1: Mendefinisikan dan mengelola tingkat layanan 

2. DS2: Mengelola layanan pihak ketiga 

3. DS3: Mengelola kinerja dan kapasitas 

4. DS4: Memastikan layanan yang berkelanjutan 

5. DS5: Memastikan keamanan sistem 

6. DS6: Mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya 

7. DS7: Mendidik dan melatih pengguna 

8. DS8: Mengelola service desk dan insiden 

9. DS9: Mengelola konfigurasi 

10. DS10: Mengelola permasalahan 

11. DS11: Mengelola data 

12. DS12: Mengelola lingkungan fisik 

13. DS13: Mengelola operasi   
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D.  Monitor and Evaluate  

Pada domain Monitor and Evaluate (ME) ditekankan kepada pentingnya 

semua proses TI perlu diakses secara berkala untuk menjaga kualitas dan 

kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Pada domain ME terdapat 4 

(empat) hal yang menjadi fokus, yaitu: 

1. ME1: Mengawasi dan mengevaluasi kinerja sistem informasi 

2. ME2: Mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal 

3. ME3: Memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal 

4. ME4: Menyediakan tata kelola sistem informasi 

Menurut Sarno (2009: 147-163), pengukuran informasi dilaksanakaan 

dalam audit sistem informasi yang mengacu pada contoh yang baik (best practice) 

dengan kerangka COBIT, sebagai berikut: 

1. Penentuan Ruang Lingkup dan Tujuan Audit TI 

Ruang lingkup yang dimaksud adalah area yang akan diaudit mencakup 

sistem secara spesifik, fungsi atau unit organisasi yang menjadi tujuan (fokus) 

dari proses audit untuk meminimalkan risiko bisnis. 

2. Pengumpulan Bukti 

Bukti (evidence) merupakan informasi apapun yang digunakan oleh 

pengaudit TI untuk menentukan data yang diaudit sesuai dengan kriteria dan 

tujuan audit. Kemudian pelaksaanan audit TI untuk melakukan bukti dari 

proses TI yang ada di perusahaan dengan menyesuaikan standar proses TI 

yang didefinisikan dalam COBIT. Bukti tersebut digunakan untuk 

melaksanakan uji kepatutan sehingga didapatkan temuan sebagai kepatutan 

terhadap standar yang berlaku. 
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3. Pelaksanaan Uji Kepatutan 

Uji kepatutan (compliance test) dilakukan dengan menguji kepatutan proses 

TI dengan melihat kepatutan proses yang berlangsung terhadap standar dan 

regulasi yang berlaku. Kepatutan proses dapat diketahui berdasarkan hasil 

pengumpulan bukti. Langkah-langkah dalam uji kepatutan, yaitu: 

a.  Tahapan pengidentifikasian objek yang diaudit, bertujuan agar pengaudit 

mengenal lebih jauh terkait dengan hal-hal yang harus dipenuhi dalam 

objektif kontrol, identifikasi perihal pengelolaan yang didukung TI, 

identifikasi terhadap individu yang bertanggung jawab, implementasi 

terhadap proses, lokasi dan prosedur yang mengontrol proses terkait. 

b. Tahapan evaluasi audit, bertujuan untuk mendapatan prosedur tertulis 

dan memperkirakan jika prosedur yang ada telah menghasilkan struktur 

kontrol yang efektif dan prosedur telah sesuai dengan kerangka kerja 

pengelolaan proses TI. 

4. Penentuan Tingkat Kedewasaan  

Penentuan tingkat kedewasaan (maturity level) digunakan untuk kesadaran 

akan kepentingan peningkatan pengelolaan proses TI dan pengidentifikasian 

prioritas dalam peningkatan yang dilakukan. Tingkat kedewasaan yang 

dimaksud merupakan representasi kedewasaan proses TI yang berlangsung 

dalam perusahaan. Nilai tingkat kedewasaan akan menunjukkan level 

kedewasaan proses TI dengan pengidentifikasian secara menyeluruh terhadap 

setiap level. 
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2.6 Keselarasan Tujuan Pengukuran Tujuan Bisnis dan Tujuan Teknologi 

Informasi 

 
Tujuan pengukuran terhadap sistem informasi adalah untuk meyakinkan 

manajemen bahwa kinerja sistem informasi yang ada pada organisasinya sesuai 

dengan perencanaan dan tujuan usaha yang dimilikinya (Maniah dan Surendro, 

2005: 1). Selanjutnya menurut Sarno (2009: 56-61), agar kontribusi yang 

diberikan TI dapat terarah dan selaras dengan tujuan bisnis diperlukan analisis 

kinerja dari penggunaan sistem informasi yang menggambarkan penilaian 

kemampuan kerja sehingga dapat diketahui pemenuhan terhadap pencapaian yang 

diharapkan.  

Keselarasan tujuan pengukuran tujuan bisnis dan tujuan TI pada Direktorat 

Keuangan PT. Pelindo III, dimulai dengan COBIT. COBIT menyediakan 

pemetaan keselarasan dalam perspektif masing-masing (ITGI, 2007). Pemetaan 

ini sangat penting karena menjadi acuan bagi perusahaan untuk menerjemahkan 

kebutuhan bisnis terhadap TI yang ada (Sarno dalam Tanuwijaya dan Sarno 2010: 

82). Tabel 2.2 menunjukkan jumlah hubungan tujuan bisnis yaitu 3 (tiga) dan 8 

(delapan) tujuan TI dalam perspektif keuangan. 

 

 

Tabel 2.2.  Hubungan Tujuan Bisnis dan Tujuan TI dalam Perspektif 

    Keuangan 

Perspektif 

Kinerja 
No. Tujuan Bisnis Tujuan TI 

Perspektif 

Keuangan 

1. Penyediaan 

pengembalian investasi 

yang baik dari bisnis 

yang dibangkitkan TI 

24       

2. Pengelolaan resiko 

bisnis yang terkait 

dengan TI 

 

2 14 17 18 19 21 22 



21 

 

 

Perspektif 

Kinerja 
No. Tujuan Bisnis Tujuan TI 

3. Peningkatan 

transparansi dan tata 

kelola perusahaan 

2 18      

Sumber: Information Technology Governance Institute, 2007 

 

 

Setelah mendefinisikan tujuan TI, langkah selanjutnya adalah 

menggambarkan proses TI yang terkait. Setiap tujuan memiliki satu atau lebih 

proses TI. Pada suatu proses TI, satu proses bisa memiliki beberapa tujuan 

(Tanuwijaya dan Sarno, 2010: 82).  Direktorat Keuangan PT. Pelindo III, apabila 

ditinjau dari perspektif keuangan memiliki tujuan bisnis nomor 19 berhubungan 

dengan tujuan TI nomor 21 yang terdiri memastikan bahwa informasi yang kritis 

dan rahasia disembunyikan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Tujuan 

nomor 19 dipilih karena data Direktorat Keuangan sangat penting dan rahasia 

yang memiliki tingkat resiko yang tinggi, dan harus dilindungi. Hal ini sesuai 

dengan Sarno dalam Tanuwijaya dan Sarno (2010: 82) yang menyatakan bahwa, 

proses penentuan tujuan TI pada perusahaan tergantung pada pentingnya proses 

bisnis, yang didasarkan pada tingkat resiko perusahaan. Deskripsi Tujuan TI 

Dijelaskan pada Tabel 2.3.  

 

 

Tabel 2.3 Deskripsi Tujuan Teknologi Informasi 

Tujuan TI 

2 Respon terhadap kebutuhan tata kelola yang sesuai dengan arahan direksi 

14 Kemampuan memberikan penjelasan dan perlindungan terhadap aset-aset 

TI 

17 Perlindungan terhadap pencapaian sasaran TI 
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18 Penentuan kejelasan mengenai risiko dari dampak bisnis terhadap sasaran 

dan sumber daya TI 

19 Jaminan bahwa informasi yang kritis dan rahasia disembunyikan dari 

pihak-pihak yang tidak berkepentingan 

21 Jaminan bahwa layanan dan infrastruktur TI dapat sepatutnya mengatasi 

dan memulihkan kegagalan karena error, serangan yang disengaja 

maupun bencana alam 

22 Kepastian akan minimnya dampak bisnis dalam kejadian gangguan 

layanan atau perubahan TI 

24 Peningkatan terhadap efisiensi biaya TI dan kontribusinya terhadap 

keuntungan bisnis 

Sumber: Information Technology Governance Institute, 2007 

 

 

Keterkaitan proses sistem informasi dalam pemetaan dalam perspektif 

keuangan, diuraikan pada Tabel 2.4.  Deskripsi Proses TI  didefinisikan pada 

Tabel 2.5 di  halaman 23. 

 

 

Tabel 2.4 Keterkaitan Tujuan Teknologi Iinformsi dan Proses Teknologi 

Informasi 

Tujuan TI Proses TI 

2 Respon terhadap 

kebutuhan tata kelola 

yang sesuai dengan 

arahan direksi 

PO1 PO4 PO1

0 

ME1 ME3   

14 Kemampuan 

memberikan 

penjelasan dan 

perlindungan terhadap 

aset-aset TI 

PO9 DS5 DS9 DS1

2 

ME2   

17 Perlindungan terhadap 

pencapaian sasaran TI 

PO9 DS1

0 

ME2     

18 Penentuan kejelasan 

mengenai risiko dari 

dampak bisnis 

terhadap sasaran dan 

sumber daya TI 

PO9       

19 Jaminan bahwa 

informasi yang kritis 

dan rahasia 

PO6 DS5 DS1

1 

DS1

2 
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Tujuan TI Proses TI 

disembunyikan dari 

pihak-pihak yang 

tidak berkepentingan 

21 Jaminan bahwa 

layanan dan 

infrastruktur TI dapat 

sepatutnya mengatasi 

dan memulihkan 

kegagalan karena 

error, serangan yang 

disengaja maupun 

bencana alam 

PO6 AI7 DS4 DS5 DS1

2 

DS1

3 

ME2 

22 Kepastian akan 

minimnya dampak 

bisnis dalam kejadian 

gangguan layanan 

atau perubahan TI 

PO6 AI6 DS4 DS1

2 

   

24 Peningkatan terhadap 

efisiensi biaya TI dan 

kontribusinya 

terhadap keuntungan 

bisnis 

PO5 AI5 DS6     

Sumber: Information Technology Governance Institute, 2007 

 

 

Tabel 2.5 Deskripsi Proses Teknologi Informasi 

Proses TI Deskripsi Proses TI 

PO1 Mendefinisikan rencana strategis sistem informasi 

PO4 Mendefinisikan proses sistem informasi, organisasi dan 

keterhubungannya 

PO5 Mengelola investasi sistem informasi 

PO6 Mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen 

PO9 Menaksir dan mengelola risiko sistem informasi 

PO10 Mengelola proyek 

AI5 Memenuhi sumber daya sistem informasi 

AI6 Mengelola perubahan 

AI7 Instalasi dan akreditasi solusi beserta perubahannya 

DS4 Memastikan layanan yang berkelanjutan 

DS5 Memastikan keamanan sistem 

DS6 Mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya 

DS9 Mengelola konfigurasi 

DS10 Mengelola permasalahan 

DS11 Mengelola data 
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Proses TI Deskripsi Proses TI 

DS12 Mengelola lingkungan fisik 

DS13 Mengelola operasi   

ME1 Mengawasi dan mengevaluasi kinerja sistem informasi 

ME2 Mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal 

ME3 Memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal 

Sumber: Information Technology Governance Institute, 2007 

 

 

 

2.7 Maturity Level 

Penentuan tingkat kedewasaan (maturity level) merupakan bagian dari 

pengujian kepatutan terhadap aktivitas yang seharusnya ada/dilakukan di tiap 

proses TI berdasarkan kerangka kerja COBIT sesuai tingkatan levelnya. Sebuah 

pengembangan TI harus terukur dengan baik, agar mekanisme tata kelola TI dapat 

berjalan secara baik dan efektif maka harus melalui tahap kematangan tertentu 

(Indrajit, 2004). Dengan menggunakan maturity model  sebuah perusahaan dapat 

mengukur poisisi kematangannya dalam pengembangan TI. Maturity model 

ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2.2 Maturity Model (Sumber: Information Technology Governance  

                       Institute, 2007) 
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Teknik pengukuran Maturity Level menggunakan beberapa statement 

(pernyataan) dimana setiap pernyataan dapat dinilai tingkat kepatutannya dengan 

menggunakan standar nilai, seperti pada Tabel. 2.6. 

 

 

 

Tabel 2.6 Standar Penilaian Maturity Level 

 

Complience Level Numeric Values 

 

Agreement With 

Statement 
Complience Value 

Not at all 0 

A Little 0,33 

Quite a lot 0,66 

Completely 1 

Sumber: Pederiva, 2003:2 

 

 

Adapun  penentuan tingkat kedewasaan akan dilakukan pada tiap  proses 

TI dan dilakukan terhadap semua level, mulai dari level nol (0) hingga level lima 

(5). Pembobotan (kuantitatif) terhadap tiap pernyataan sesuai dengan kondisi 

perusahaan. Skala maturity level sebuah perusahaan terkait dengan keberadaan 

dan kinerja proses Information Technology (IT) Governance terdiri dari 6 level 

(ITGI, 2007), dapat dilihat pada  Tabel 2.7. 

 

Tabel 2.7 Skala Pengukuran Maturity Level 

 

Level 

 

 

Kriteria Kedewasaan 

0 

Non 

Existent 

Tidak ada proses yang dilakukan, organisasi bahkan tidak 

mengenali bahwa ada hal-hal yang seharusnya dilakukan. Proses 

dijalankan dengan prosedur yang tidak terintegrasi dengan sistem 

dan unit bisnis. Sehingga organisasi memiliki kekurangan pada 

hampir tiap proses. 
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Level 

 

 

Kriteria Kedewasaan 

1 

Initial/Ad 

Hoc 

Perusahaan menyadari pentingnya suatu isu. Tetapi belum ada 

prosedur standar yang ditetapkan melainkan hanya pendekatan tim 

(ad hoc) yang dilaksanakan secara terpisah dan kasuistis. 

Pendekatan dilakukan manajemen secara tidak terorganisasi. 

Proses dan prosedur yang ada belum terintegrasi. 

2 

Repeatabl

e but 

Intuitif 

Proses telah dikembangkan pada suatu tingkat dimana prosedur 

yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda dalam melakukan 

aktivitas yang sama. Tidak terdapat pelatihan formal atau 

komunikasi mengenai prosedur standar dan tanggung jawab masih 

bersifat individual. Ketergantungan pada pengetahuan orang per 

orang sangat tinggi dan sering terjadi kesalahan. 

3 

Defined  

Prosedur telah distandarisasi dan didokumentasikan, dan 

dikomunikasikan melalui pelatihan yang memadai. Namun tidak 

ada kewajiban untuk mengikuti standard dan penyimpangan 

seringkali tidak diperhatikan. Prosedur tidak terlalu berkualitas 

namun hanya sekedar formalisasi dari kegiatan sehari-hari. 

4 

Managed 

And 

Measurabl

e 

 

Proses monitoring dan pengukuran ketaatan atas prosedur standar 

telah dilakukan dan ada tindakan bilamana proses dilakukan tidak 

efektif. Proses dilakukan dalam kerangka peningkatan kinerja 

berkelanjutan (improvement) dan dilakukan dengan cara yang 

baik. Perangkat otomasi telah digunakan secara terbatas dan 

terpisah-pisah. 

5 

Optimised  

Proses telah dikembangkan sedemikian rupa pada level yang 

terbaik (best practice), berdasarkan hasil dari perbaikan yang terus 

menerus dan membandingkan maturity modeling dengan 

organisasi lain. TI telah digunakan secara terintegrasi  untuk 

melakukan otomatisasi proses kerja (workflow), menyediakan alat 

untuk melakukan peningkatan kualitas dan efektivitas, sehingga 

memungkinkan perusahaan mengadaptasi secara cepat. 

Sumber: Information Technology Governance Institute, 2007 

 

 

Penentuan level kedewasaan dimulai dari level 0, seperti ditunjukkan 

Gambar 2.3 di halaman 27. Bentuk Form Level kedewasaan 0 sampai dengan 5 

adalah sama, sedangkan  isi menyesuaikan sesuai level kedewasaan.   

Penilaian dilakukan oleh auditor kepada pihak manajemen maupun staf 

yang mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap proses-proses manajemen 

TI. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dihasilkan dari pernyataan dalam maturity 
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level COBIT, kemudian dilakukan pembobotan berdasarkan tingkat kepentingan 

yang dikonversikan pada skor antara 0.0-1.0. Setelah auditor mengisi setiap 

pertanyaan dengan skor, langkah  berikutnya  adalah  menghitung  skor  dari  

masing-masing maturity level proses TI. Contoh hasil perhitungan untuk maturity 

level PO6 ditampilkan pada Tabel 2.8.  Maturity level proses TI  dari empat proses 

TI (Tujuan TI 19) dapat dilihat pada Tabel 2.9 di halaman 28. 

 

  
    Apakah sepakat? 

Nama Proses  
  

Memastikan Keamanan Sistem 
 

T
id

ak
 S

am
a 

S
ek

al
i 

S
e
d

ik
it

 

D
al

a
m

 

ti
n

g
k

at
an

 

te
rt

en
tu

 

S
el

u
ru

h
n
y

a 

N
IL

A
I 

Nomor Proses    DS5 Level 

Kedewasaan 
0  

No. Pernyataan Bobot  0.00 0.33 0.66 1.00 

1 Terdapat kesadaran akan kebutuhan 

keamanan TI 
       

2 Terdapat penugasan tanggung jawab 

untuk memastikan keamanan 
       

3 Terdapat penugasan akuntabilitas 

untuk memastikan keamanan 
       

4 Terdapat tindakan yang mendukung 

pengelolaan keamanan TI 
       

5 Terdapat respon dari laporan 

keamanan TI 
       

6 Terdapat proses keamanan 

administrasi sistem yang memadai 
       

 Total Bobot =   
Tingkat 

Kepatutan  
 

Total 

Nilai 
 

Gambar 2.3 Contoh Penentuan Level Kedewasaan Level 0 pada Proses 

Teknologi Informasi DS 5 

 

 

Tabel 2.8. Contoh Hasil Maturity Level dari Proses Teknologi Informasi PO6 

 

Maturity Level 

 

Tingkat Kepatutan 

(compliance score) 
Kontribusi Tiap Level 

Nilai 

(level score) 

0 1.00 0.0 0.0 

1 0.55 0.3 0.2 

2 0.50 0.7 0.4 

3 0.48 1.0 0.5 

4 0.28 1.3 0.4 

5 0.72 1.7 1.2 

Hasil Maturity Level dari Proses TI PO6 2.6 

Sumber: Sarno (2009: 162) 
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Tabel 2.9. Contoh Maturity Level dari Tujuan Teknologi Informasi 19 

Proses TI Deskripsi Maturity Level 

PO6 Mengkomunikasikan Tujuan dan Arahan 

Manajemen 

2.6 

DS5 Memastikan keamanan sistem 3.4 

DS11 Mengelola data 0.9 

DS12 Mengelola lingkungan fisik 0.8 

Rata-rata 7.7 

Sumber: Tanuwijaya dan Sarno (2010: 84) 

 

2.8 Jaring Laba-laba 

Penyusunan hasil audit dengan jaring laba-laba, berdasarkan hasil maturity 

level dan target yang telah ditetapkan pada tujuan bisnis dan tujuan TI. Jaring 

laba-laba ditunjukkan pada Gambar 2.4. Jaring Laba-laba yang menggambarkan 

nilai Maturity Level.  

 

 

1

2

3

4

5

PO6

DS12

DS11

DS5

 
Gambar 2.4. Jaring Laba-laba yang Menggambarkan Nilai Maturity Level 

  Sumber: Sarno, 2009 

 

 

 

 

2.9 Control Objectives 

Control objectives diperlukan oleh proses-proses TI agar implementasinya 

dapat terarah dan memberikan jaminan bahwa telah diimplementasikan sesuai 

dengan standar pengelolaan yang baik pada tiap proses terkait (Sarno, 2009). 
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Penilaian dengan control objectives sebagai ukuran dalam mencapai tujuan 

perusahaan control objectives dilakukan dalam rangka mengelola TI yang terkait 

dengan risiko bisnis, dilakukan dengan cara, antara lain:  1. Mulai dengan tujuan 

bisnis yang ingin dicapai, 2. Memilih proses dan kontrol TI yang sesuai untuk 

perusahaan dari control objectives, 3. Operasikan rencana bisnis, 4. Menilai 

prosedur dan hasil dengan pedoman audit (Effendi, 2008: 17).   

 

2.10 Penyusunan Hasil Audit dan Rekomendasi 

Setelah audit dilaksanakan maka sebelum hasil audit dikomunikasikan, 

pengaudit TI perlu berdiskusi untuk mendapatkan kesepahaman terhadap hasil 

temuan dan mengembangkan rekomendasi untuk memperbaiki hasil audit tersebut 

(Sarno, 2009: 165-174).  Adapun langkah-langkah untuk menyusun rekomendasi, 

yaitu: 

1) Penentuan hasil audit TI 

Penentuan hasil audit dilakukan dengan mengevaluasi hasil audit yang 

didapatkan untuk mengembangkan opini audit. Opini-opini berdasarkan 

hasil temuan tersebut nantinya disusun dalam rekomendasi hasil audit. Hasil 

audit tersebut ditentukan oleh pengaudit TI yang kemudian 

dikomunikasikan kepada pihak manajemen dan jajaran direksi yang 

berkepentingan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai hasil audit. 

Setelah diperoleh kesepakatan maka langkah selanjutnya adalah menyusun 

hasil audit ke dalam laporan hasil audit. 
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2) Penyusunan laporan hasil audit TI 

Laporan audit merupakan  hasil akhir dari pekerjaan audit TI yang berisikan 

temuan dan rekomendasi kepada manajemen. Format dari laporan tersebut 

akan bervariasi di setiap organisasi sehingga tidak ada format baku dalam 

penyusunannya. Laporan yang dibuat seharusnya seimbang yang 

mendeskripsikan tidak hanya isu negatif namun juga pernyataan konstruktif 

yang positif berkaitan dengan peningkatan proses dan kontrol yang 

dijalankan telah efektif. 

3) Audit untuk perbaikan berkelanjutan (rekomendasi) 

Audit untuk perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk penyediaan 

rekomendasi panduan praktek bagi manajemen sebagai inisiatif penataan TI 

yang diimplementasikan. Area perbaikan harus bisa menggambarkan area 

perbaikan yang perlu dilakukan perusahaan berdasarkan uji kepatutan dan 

tingkat kedewasaan saat pelaksanaan audit. Contoh penyusunan laporan 

hasil Audit berupa penyusunan temuan dan rekomendasi  laporan hasil audit 

ditunjukkan pada Tabel 2.10. 

 

Tabel 2.10. Contoh Laporan Hasil Audit Daftar Temuan dan Rekomendasi Audit   

                   Sistem Informasi 

Proses TI Temuan Rekomendasi 

PO6 

Mengkomunikasika

n Arah dan Tujuan 

Manajemen 

Komunikasi dari arah 

dan tujuan TI masih 

bersifat informal 

Membentuk komunikasi arah 

dan tujuan TI terhadap setiap 

proses dan mulai 

mendefinisikan standar, atau 

menggunakan standar khusus 

mengenai arah dan tujuan TI. 

 

 

 

 

 


