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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Polisi Militer TNI AL (POMAL) adalah salah satu fungsi teknis militer 

umum TNI AL. Merupakan bagian dari Puspom TNI yang berperan 

menyelenggarakan bantuan administrasi kepada satuan-satuan jajaran TNI AL 

sebagai perwujudan dan pembinaan melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi Polisi 

Militer. Adapun fungsi dari POMAL antara lain Penyelidikan, Penyidikan,  

Kriminal, Penegakan Disiplin dan Tata Tertib, Penegakan Hukum, Pengamanan 

Fisik, Pembinaan Tuna Tertib Militer dan Pengurusan Tawanan Perang. 

Berdasarkan pada Surat Perintah Penugasan dari Laksamana Pertama 

TNI Muchammad Richad, sebagai Komandan Pusat Polisi Militer TNI AL 

(PUSPOMAL), bahwa sebagai salah satu korps TNI yang akan mengikuti 

standarisasi kemiliteran secara nasional dan internasional. PUSPOMAL 

menugaskan kepada setiap korps POMAL di seluruh Indonesia untuk dilakukan 

Audit setiap periode dari berbagai bidang seperti Keuangan, Alutsista, Teknologi 

Informasi dan lainnya berdasarkan Surat Keputusan perintah tugas. Dalam studi 

kasus ini hanya dilakukan proses Audit TI di POMAL Surabaya. 

Pada pelaksanaan tugasnya, POMAL Surabaya sudah didukung oleh TI. 

POMAL Surabaya memiliki bagian Cyber crime dan TI (UTI). Bagian UTI 

memiliki peran tugas untuk mendukung dan mengatasi segala kegiatan 

operasional di POMAL dengan fasilitas pendukung teknologi informasi. Adapun 

layanan TI di POMAL seperti memberikan informasi proses hukum anggota TNI 

AL dan penyelenggaraan Surat Izin Mengemudi (SIM) TNI AL. Namun terdapat
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permasalahan TI terkait layanan TI tersebut yaitu data di POMAL Surabaya 

belum terintegrasi, sering terjadi error jaringan cyber crime dari pusat sehingga 

proses penyelidikan dan penyidikan terganggu, belum optimalnya penggunaan 

sistem pembuatan SIM anggota TNI AL karena masih sering mengalami 

gangguan sistem dan hardware. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dapat dipecahkan dengan 

melakukan audit teknologi informasi untuk membantu manajemen dalam hal 

memonitor kinerja sistem yang ada dengan adanya hasil audit berupa dokumen 

temuan dan rekomendasi. Banyak standar yang bisa digunakan dalam melakukan 

audit sistem informasi. Menurut ITGI (2007), salah satunya adalah menggunakan 

standar Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) 4.1. 

COBIT digunakan karena mempunyai kompromi yang cukup baik dalam keluasan 

cakupan pengelolaan dan kedetailan proses-prosesnya. Hal ini juga selaras dengan 

permintaan dari Kepala Unit TI dan cyber crime POMAL Surabaya. Hasil dari 

audit teknologi informasi ini diharapkan dapat membantu manajemen dalam 

pengambilan keputusan demi perbaikan sistem informasi yang ada sehingga dapat 

bermanfaat secara optimal. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, didapatkan suatu 

perumusan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana melaksanakan audit teknologi informasi POMAL. 

2. Bagaimana mendapatkan hasil audit teknologi informasi POMAL, berupa 

evaluasi terhadap kendali dan bukti yang ada, mendokumentasikan temuan 

audit, dan menyusun laporan audit (temuan, dan rekomendasi). 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Pada pelaksanaannya pembuatan tugas akhir ini dilakukan dengan 

beberapa batasan sebagai berikut: 

1. Standar yang digunakan dalam mengaudit teknologi informasi POMAL 

menggunakan standar COBIT 4.1. 

2. Tugas akhir ini memfokuskan diri pada domain Plan and Organisme (PO1, 

PO4, PO6, PO10), Acquire and Implement (AI4, AI7), Deliver and Support 

(DS7, DS8), dan Monitor and evaluate (ME1, ME4). 

3. Output yang dihasilkan berupa dokumen Temuan dan Rekomendasi dari hasil 

Audit Teknologi Informasi (TI) POLISI MILITER TNI AL Surabaya. 

4. Audit teknologi informasi POMAL dilakukan pada bagian Unit TI dan cyber 

crime. 

1.4 Tujuan 

Tujuan penyusunan pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan audit teknologi informasi POMAL dengan melakukan analisis 

maturity level, analisis control objective, analisis Key Performance Indicator, 

analisis Key Goal Indicator (untuk proses dan TI), menganalisa hasil 

wawancara, dan identifikasi terhadap resiko-resiko yang mungkin dihadapi. 

2. Mendapatkan hasil audit teknologi informasi POMAL dengan melakukan 

evaluasi terhadap kendali dan bukti yang ada, melakukan penilaian maturity 

level, mendokumentasikan temuan audit, dan menyusun laporan hasil audit 

(temuan, dan rekomendasi). 
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1.5 Manfaat 

Tugas Akhir ini diharapkan memiliki manfaat, antara lain:  

1. Memberikan pengalaman kepada peneliti untuk menerapkan dan memperluas 

wawasan mengenai Audit TI di lapangan secara langsung. 

2. Dengan adanya Audit TI ini dapat membantu setiap level manajemen 

(operasional, taktis, dan strategis) untuk mengidentifikasi kondisi kritis yang 

sedang terjadi pada POMAL Surabaya. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan yang sangat 

berharga pada perkembangan ilmu pendidikan, terutama pada penerapan 

Audit TI di lapangan secara langsung. 

4. Sebagai sumber informasi dan referensi bagi peniliti lain dalam penerapan 

Audit TI di lapangan secara langsung. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Di dalam penulisan Tugas Akhir ini secara sistematika diatur dan disusun 

dalam empat bab, yaitu: 

 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah dan 

penjelasan permasalahan secara umum, perumusan masalah serta 

batasan masalah yang dibuat, tujuan dari pembuatan tugas akhir 

dan sistematika penulisan buku ini. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas mengenai visi dan misi POMAL 

Surabaya. Standar COBIT 4.1 dijadikan sebagai acuan mengelola 
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IT Governance di sebuah perusahaan agar audit teknologi 

informasi POMAL sesuai dengan standar yang sudah banyak 

digunakan dan diakui. Selain itu dibahas tentang teori audit sistem 

informasi, maturity model yang digunakan untuk menunjukkan 

tingkat seberapa baik aktifitas untuk manajemen proses TI yang 

dilakukan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi uraian mengenai gambaran institusi, 

menentukan tujuan utama dari audit sistem informasi, ruang 

lingkup, dan metode yang akan digunakan. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang mengidentifikasi kendali dan 

memperkirakan resiko, mengumpulkan bukti, mengevaluasi 

temuan, sampai dengan membuat laporan akhir hasil audit 

pengembangan teknologi informasi. 

 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari Tugas Akhir, serta saran sehubungan 

dengan adanya kemungkinan pengembangan sistem pada masa 

yang akan datang. 

 


