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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. PENGERTIAN SISTEM INFORMASI

Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem

yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen

lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang

tertentu. Dalam Sistem Informasi diperlukannya klasifikasi alur informasi,

hal inidisebabkan keanekaragaman kebutuhan akan suatu informasi oleh

pengguna informasi. Kriteria dari Sistem Informasi antara lain, fleksibel,

efektif dan efisien. (Kautsar, 2014)

2.2. PENGERTIAN COBIT

Cobit is a governance tool in the sense that it provides a framework

which ensures that IT is aligned with business and enables its development,

increasing its benefits. It also ensures that IT-related resources are used in a

responsible manner and that IT risks are adequately managed. These elements

are synthesised in the five IT governance objectives comprised by Cobit: (I)

Strategic alignment, ensuring the relationship between business plans and IT

operation plans; (II) Value delivery, through the execution of a value

proposition through the delivery cycle, ensuring that IT provides the expected.

benefits; (III) Resource management (applications, information, infrastructures

and people); (IV) Risk management; (V) Performance measurement, tracking

and monitoring strategy implementation. (Marcos, 2010)
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Control Objective for Information and Related Technology,

disingkat COBIT, adalah suatu panduan standar

praktik manajementeknologi informasi. COBIT dirancang sebagai alat

penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage resiko,

manfaat serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. Standar COBIT

dikeluarkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari

ISACA. COBIT 4.0 merupakan versi terbaru. (Wardani, 2014)

The COBIT framework was chosen to operationalize the usefulness of

client-vendor communication tools for achieving IT control objectives for

the client organization. (Fedorowics, 2016)



8

Gambar  2.1 COBIT Framework
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Kemudian untuk mengetahui  tujuan teknologi informasi standar COBIT terlihat

pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan Teknologi Informasi Standar COBIT

No. Tujuan Teknologi Informasi
1. Respon terhadap kebutuhan bisnis yang selaras dengan

strategi bisnis.
2. Respon terhadap kebutuhan tata kelola yang sesuai dengan

arahan direksi.
3. Kepastian akan kepuasan pengguna akhir dengan penawaran

dan tingkatan layanan.
4. Pengoptimasian dari penggunaan informasi.
5. Penciptaan teknologi informasi yang tangkas (IT Agility).
6. Pendefinisian bagaimana kebutuhan fungsional bisnis dan

kontrol diterjemahkan dalam solusi otomatis yang efektif dan
efisien.

7. Perolehan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang standar dan
terintegrasi.

8. Perolehan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
yang strandar dan terintegrasi.

9. Perolehan dan pemeliharaan kemampuran teknologi
informasi sebagai respon terhadap strategi teknologi
informasi.

10. Jaminan akan kepuasan yang saling menguntungkan dengan
pihak ketiga.

11. Jaminan akan konsistensi terhadap integrasi aplikasi ke
dalam proses bisnis.

12. Jaminan transparansi dan pemahaman terhadap biaya
teknologi informasi, keuntungan, strategi, kebijakan dan
tingkatan layanan.

13. Jaminan akan penggunaan dan kinerja dari aplikasi serta
solusi teknologi yang sesuai.

14. Kemampuan memberikan penjelasan dan perlindungan
terhadap aset-aset teknologi informasi.

15. Pengoptimasian infrastruktur, sumber daya dan kemampuan
teknologi informasi.

16. Pengurangan terhadap ketidaklengkapan dan pengolahan
kembali dari solusi dan penyampaian layanan.

17. Perlindungan terhadap pencapaian sasaran teknologi
informasi.

18. Penentuan kejelasan mengenai resiko dari dampak bisnis
terhadap sasaran dan sumber daya teknologi informasi.

19. Jaminan bahwa informasi yang kritis dan rahasia
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No. Tujuan Teknologi Informasi
disembunyikan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

20. Kepastian bahwa transaksi bisnis yang secara otomatis dan
pertukaran informasi dapat dipercaya.

21. Jaminan bahwa layanan dan infrastruktur teknologi informasi
dapat sepatutnya mengatasi dan memulihkan kegagalan
karena eror, serangan yang disengaja maupun bencana alam.

22. Kepastian akan minimnya dampak bisnis dalam kejadian
gangguan layanan atau perubahan teknologi informasi.

23. Jaminan bahwa layanan teknologi informasi yang tersedia
sesuai dengan yang dibutuhkan.

24. Peningkatan terhadap efisiensi biaya teknologi informasi dan
kontribusinya terhadap keuntungan bisnis.

25. Penyampaian rencangan tepat waku dan sesuai dengan
kualitas standar maupun anggaran biaya.

26. Pemeliharaan terhadap integritas informasi dan pemrosesan
infrastruktur.

27. Kepastian bahwa teknologi informasi selaras degan regulasi
dan hukum yang berlaku.

28. Jaminan bahwa teknologi informasi dapat menunjukkan
kualitas layanan yang efisien dalam hal biaya, perbaikan
yang berkelanjutan dan kesiapan terhadap perubahan di masa
mendatang.

COBIT di rancang terdiri dari 34 high level control objectives yang

menggambarkan proses TI yang terdiri dari 4 domain yaitu: Plan and Organise,

Acquire and Implement, Deliver and Support dan Monitor and Evaluate. Berikut

kerangka kerja COBIT yang terdiri dari 34 proses TI yang terbagi kedalam 4

domain pengelolaan, yaitu

1. Planand Organise/perncanaan dan pengorganisasian (PO), mencakup

masalah mengidentifikasikan cara terbaik TI untuk memberikan kontribusi

yang maksimal terhadap pencapaian tujuan bisnis organisasi. Domain ini

menitikberatkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI
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dengan strategi organisasi. Domain PO terdiri dari 10 control objectives,

yaitu :

Tabel 2.2 Sub Domain Planning And Organitation

Sub
Domain

Keterangan

PO1 Define a strategic IT plan/ mendefinisikan rencana strategis TI
PO2 Define the information architechture/mendefinisikan arsitektur

informasi
PO3 Determine technological direction/menentukan arah teknologi
PO4 Define the IT processes, organisation and

relationships/mendefinisikan proses TI, organisasi dan
keterhubungannnya

PO5 Manage the IT investment/mengelola investasi TI
PO6 Communicate management aims

anddirection/mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen
PO7 Manage IT humanresource/ mengelola sumber daya TI
PO8 Manage quality/Mengelola kualitas
P09 Asses and manage IT risks/ menaksir dan mengelola resiko TI
PO10 Manage projects/ mengelola proyek

2. Acquire and Implement/pengadaan dan implementasi (AI), domain

ini menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaaan dan

penerapan TI yang digunakan. Pelaksanaan strategi yang telah

ditetapkan, harus disertai solusi solusi TI yang sesuai dan solusi TI

tersebut diadakan, diimplementasikan dan diintegrasikan kedalam

proses bisnis organisasi. Domain AI terdiri dari 7 control

objectives, yaitu :

Tabel 2.3 Sub Domain Acquire And Implement

Sub
Domain

Keterangan

AI1 Identify automated solutions/mengidentifikasi solusi
otomatis

AI2 Acquire and maintain application software/
memperoleh dan memelihara software aplikasi
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AI3 Acquire and maintain technology
infrastructure/memperoleh dan memelihara
infrastruktur teknologi

AI4 Enable operation and use/memungkinkan operasional
dan penggunaan

AI5 Procure IT resources/ memenuhi sumber daya TI
AI6 Manage changes/mengelola perubahan
AI7 Install and accredit solutions and changes/ instalasi

dan akreditasi solusi beserta perubahannya

3. Deliver and Support/pengantaran dan dukungan (DS),

domain ini menitikberatkan pada proses pelayanan TI dan

dukungan teknisnya yang meliputi hal keamanan sistem,

kesinambungan layanan, pelatihan dan pendidikan untuk pengguna,

dan pengelolaan data yang sedang berjalan. Domain DS terdiri dari

13 control objectives, yaitu :

Tabel 2.4 Sub Domain Deliver And Support

Sub
Domain

Keterangan

DS 1 Define and manage service levels/ mendefinisikan dan
mengelola tingkat layanan

DS2 Manage third party services/ mengelola layanan pihak ketiga
DS3 Manage performance and capacity/mengelola kinerja dan

kapasitas
DS4 Ensure continuous service/memastikan layanan yang

berkelanjutan
DS5 Ensure systems security/memastikan keamanan sistem
DS6 Identifyand allocate costs/mengidentifikasikan dan

mengalokasikan biaya
DS7 Educate andtrain users/mendidik dan melatih pengguna
DS8 Manage service deskand incidents/mengelola service desk dan

insiden
DS9 Manage theconfiguration/mengelola konfigurasi
DS 10 Manage problems/mengelola permasalahan
DS 11 Manage data/mengelola data
DS 12 Manage the physical environment/mengelola lingkungan fisik
DS13 Manage operations/mengelola operasi
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4. Monitor and Evaluate/pengawasan dan evaluasi (ME), domain ini

menitik beratkan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada organisasi

seluruh kendali kendali yang diterapkan setiap proses TI harus diawasi dan

dinilai kelayakannya secara berkala. Domain ini fokus pada masalah

kendali kendali yang diterapkan dalam organisasi, pemeriksaan internal

dan eksternal.

Berikut proses proses TI pada domain monitoring and evaluate:

Tabel 2.5Sub Domain Monitoring And Evaluate

Sub
Domain

Keterangan

ME1 Monitor and evaluate IT performance/mengawasi dan
mengevaluasi kinerja TI

ME2 Monitor and evaluate internal control/mengawasi dan
mengevaluasi kontrol internal

ME3 Ensure regulatory compliance/memastikan pemenuhan
terhadap kebutuhan eksternal

ME4 Provide IT Governance/menyediakan tata kelola TI
(Fitroh, 2012)

COBIT mendeskripsikan karakteristik informasi yang berkualitas menjadi

tujuh aspek utama, yaitu masingmasing:

Tabel 2.6  Karakteristik Informasi

Efektif Jika sistem informasi sesuai dengan kebutuhan pemakai.
Efisien Jika penggunaan sumberdaya optimal.
Kerahasiaan Memfokuskan proteksi terhadap informasi yang penting

dari orang yang tidak memiliki hak otoritas.
Integritas Berhubungan dengan akurasi dan kelengkapan

informasi.
Ketersediaan Berkaitan dengan informasi yang tersedia pada saat

yang diperlukan dalam proses bisnis.
Pemenuhan Sesuai kebijakan organisasi, aturan hokum dan

peraturan yang berlaku.
Keandalan Terkait dengan ketentuan kecocokan informasi untuk

mengoperasikan perusahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban.



14

Untuk memastikan hasil yang diperoleh dari proses TI sesuai kebutuhan

bisnis, perlu diterapkan kendali-kendali yang tepat terhadap proses TI

tersebut. Hasil yang diperoleh perlu diukur dan dibandingka kesesuaiannya

dengan kebutuhan bisnis organisasi secara berkala. Keseluruhan informasi

tersebut dihasilkan oleh sebuah TI yang dimiliki organisasi, dimana

didalamnya terdapat sejumlah komponen sumber daya penting, yaitu:

1. Aplikasi, yang merupakan sekumpulan program untuk mengolahdan

menampilkan data maupun informasi yang dimiliki oleh organisasi.

2. Informasi, yang merupakan hasil pengolahan dari data yang

merupakan bahan mentah dari setiap informasi yang dihasilkan,

dimana di dalamnya terkandung fakta dari aktivitas transaksi dan

interaksi sehari-hari masing-masing proses bisnis yang ada di

organisasi.

3. Infrastruktur, yang terdiri dari sejumlah perangkat keras, infrastruktur

teknologi informasi sebagai teknologi pendukung untuk menjalankan

portfolio aplikasi yang ada. Selain itu yang termasuk dalam

infrastruktur dapat berupa sarana fisik seperti ruangan dan gedung

dimana keseluruhan perangkat sistem dan teknologi informasi

ditempatkan.

4. Manusia, yang merupakan pemakai dan pengelola dari sistem

informasi yang dimiliki.
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2. 4 RACI Chart

RACI adalah singkatan dari Responsible, Accountable,

Consulted, Informed. COBIT 4.1 menerangkan bahwa RACI chart

berfungsi untuk menunjukkan peran dan tanggung jawab suatu

fungsi dalam organisasi terhadap suatu aktivitas tertentu dalam IT

control objective. Peran dan tanggung jawab merupakan dua hal

yang sangat berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan.

Suatu keputusan dapat di buat oleh pihak-pihak yang memang

memliki kewenangan sebagai pembuat keputusan.

RACI diterapkan pada setiap aktivitas didalam IT control

objective untuk mendukung kesuksesan IT proses pada keempat

domain. Tujuan dari pemberian peran dan tanggung jawab ini

adalah untuk memperjelas aktivitas, sekaligus sebagai sarana untuk

menentukan peran dari fungsi-fungsi lainnya terhadap suatu

aktifitas tertentu.

RACI chart mendefinisikan apa dan kepada siapa harus

didelegasikan, terdiri dari :

1. R = Responsible, artinya pihak yang harus memastikan aktivitas

tersebut berhasil dilaksanakan.

2. A = Accountable, artinya pihak yang mempunyai kewenangan untuk

menyetujui atau menerima pelaksanaan aktivitas.

3. C = Consulted, artinya pihak yang mana pendapatnya dibutuhkan

dalam aktivitas (komunikasi  arah).
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4. I = Informed, artinya pihak yang selalu menjaga kemajuan informasi

atas aktivitas yang dilakukan (komunikasi satu arah).

RACI chart ini membantu auditor untuk mengidentifikasi siapa

saja yang akan diwawancara. Pada Gambar 2 berikut ini

merupakan contoh dari RACI chart proses TI DS5.

Gambar 2.2 RACI chart DS 5

2.6 Model Maturity/Kematangan

COBIT melihat bahwa menerapkan mekanisme governance secara

efektif tidaklah mudah, namun harus melalui berbagai tahap maturity

(kematangan) tertentu. Model maturity untuk mengontrol proses IT,

sehingga manajemen dapat mengetahui dimana posisi organisasi sekarang,

dan diposisi dimana organisasi ingin berada. Paling tidak posisi maturity

sebuah organisasi terkait dengan keberadaan dan kinerja proses IT

Governance dapat dikategorikan menjadi enam tingkatan, (Utomo, 2011)
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Gambar 2.3  Tingkatan Model Maturity/Kematangan

Keterangan masing-masing level tingkat kematangan :

1. 0-Non-Existent (Tidak ada)

Adalah posisi kematangan terendah, suatu kondisi dimana perusahaan

merasa tidak membutuhkan adanya mekanisme proses investasi teknologi

yang baku, sehingga tidak ada sama sekali pengawasan terhadap investasi

teknologi informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan.

2. 1-Initial/Ad Hoc (Permulaan)

Sudah ada beberapa inisiatif mekanisme perencanaan, tata kelola dan

pengawasan terhadap sejumlah investasi yang dilakukan, namun sifatnya

masih ad-hoc, sporadis, tidak konsisten, belum formal dan reaktif

3. 2-Repeatable but Intuitive (Pengulangan)

Kondisi dimana perusahaan telah memiliki kebiasaan yang terpola untuk

merencanakan dan mengelola investasi teknologi informasi dan dilakukan

secara berulang-ulangsecara reaktif, namun belum melibatkan prosedur dan

dokumen format.
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4. 3-Defined Process (Terdefinisi)

Pada tahap ini, perusahaan telah memiliki mekanisme dan prosedur yang

jelas mengenai tata cara dan manajemen proses investasi teknologi

informasi dan telah terkomunikasikan serta tersosialisasikan dengan baik

di seluruh jajaran manajemen perusahaan.

5. 4-Manage and Measurable (Dikelola)

Menetapkan kondisi dimana manajemen perusahaan telah menerapkan

sejumlah indikator pengukuran kinerja kuantitatif untuk memonitor

efektivitas pelaksanaan manajemen investasi teknologi informasi.

6. 5-Optimised (Optimal)

Level ini diberikan kepada perusahaan yang telah berhasil menerapkan

prinsip-prinsip tata kelola (governance) secara utuh dan mengacu kepada

best practice, dimana secara utuh telah diterapkan prinsip-prinsip

governance, seperti: transparency, accountability, responsibility dan

fairness.

2.3. PENGERTIAN ANALISA

Analisa adalah kegiatan untuk melihat sistem yang sudah berjalan,

melihat bagian mana yang bagus dan tidak bagus, dan kemudian

mendokumentasikan kebutuhan yang akan dipenuhi dalam sistem yang

baru. (Kusumawardani, 2014)

2.1.1 Metode Analisis Data

. Analisis data penelitian ini dibagi menjadi 3 bagianyaitu analisis

tingkat kesadaran pengelolaan (management awareness), analisis tingkat
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kematangan (maturiry level) saat ini, analisis tingkat kematangan yang

diharapkan dan analisis kesenjangan (gap analysis).

The maturity model is used to assess the current (as-is) and the expected

(to-be) status of enterprise IT. The gap between the current and expected

statuses indicates where improvements are needed including their priorities.

(Dirgahayu, 2015)

2.1.2 Analisis Tingkat Kematangan Saat Ini (as is)

Analisis tingkat kematangan saat ini yaitu suatu penilaian untuk

mengukur tingkat kematangan yang di harapkan saat ini. Berdasarkan

data hasil kuisioner dilakukan analisis untuk menilai tingkat kematangan

saat ini (as-is) untuk proses ini. Pada analisis tingkat kematangan saat

ini (as-is), dilakukan penilaian terhadap masing-masing aktivitas.

Sedangkan untuk hasil jawaban kuesioner tingkat kematangan, akan

tersedia 4 pilihan jawaban dengan nilai 1-4. Tingkat kematangan atribut

di peroleh dari perhitungan total pilihan jawaban kuesioner dengan

rumus dan pembobotan pilihan jawaban sebagai berikut :

Indek Kematangan Atribut = Σ (Total Jawaban x Bobot )

Jumlah responden

2.1.3 Analisis Tingkat Kematangan yang Diharapkan (to be)

Analisis tingkat kematangan yang diharapkan (to be) adalah suatu

penilaian tingkat kematangan yang diharapkan (to-be) bertujuan untuk

memberikan acuan/standar untuk pengembangan tata kelola TI . Tingkat
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kematangan yang akan menjadi acuan ke depan dalam proses pengawasan

dan evaluasi kinerja TI

2.1.4 Analisis kesenjangan/GAP

Setelah diketahui tingkat kematangan saat ini (as-is) dan tingkat

kematangan harapan (to-be) maka tahap selanjutnya adalah analisis

kesenjangan. Analisis kesenjangan dilakukan untuk mengidentifikasi

kegiatan/perbaikan yangperlu dilakukan oleh pihak manajemen agar tingkat

kematangan bisa mencapai tingkat yang diharapkan. Tingkat kesenjangan

diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

Tingkat Kesenjangan/GAP=(X-Y)

X = tingkat kematangan yang diharapkan (to be)

Y = tingkat kematangan saat ini (as is)

(Hadi, 2013)


