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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Surakarta merupakan salah satu

institusi perguruan tinggi swasta yang memberikan pelayanan kepada

masyarakat dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk masa

depan yang bermutu dan berdaya guna. Dalam upaya mencapai hal tersebut,

maka diperlukan dukungan beberapa aktivitas penunjang untuk keberhasilan

dalam prosesnya. Salah satu penunjang yang penting adalah dengan

pelayanan akademik yang disesuaikan dengan proses bisnis.

Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) merupakan salah satu bentuk

pemanfaatan teknologi informasi berupa layanan perangkat lunak dalam

dunia pendidikan termasuk di dalamnya proses informasi akademik

mahasiswa. SIAKAD dapat secara effektif digunakan sebagai sarana

pendukung perkuliahan didukung dengan adanya sumber daya teknologi

informasi yang cukup oleh organisasi terkait.

Untuk mendapatkan sebuah layanan SIAKAD yang baik maka perlu

adanya tata kelola yang baik pula, termasuk di dalamnya tata kelola support

IT, pelayanan bagi para penggunanya serta pelayanan yang berkelanjutan.

Tata kelola proses bisnis dari pemanfaatan teknologi informasi, dalam hal

ini SIAKAD ditujukan agar mempunyai model tata kelola yang akan

menjadikan sistem tersebut sebagai suatu sarana pendukung informasi

akademik mahasiswa yang memberikan manfaat sebagaimana mestinya.



2

Salah satu metode mempermudah pengelolaan teknologi informasi

yang digunakan secara luas adalah IT governance yang terdapat pada

Control Objective for Information and Related Technology (COBIT). Cobit

mempermudah organisasi dalam mengatur dan mengukur implementasi IT

di dalam mendukung tujuan dan sasaran organisasi. Cobit merupakan

panduan dasar praktik yang banyak digunakan untuk menghubungkan

tujuan bisnis dalam tujuan IT. Untuk pengukuran di dalam Cobit juga

menyediakan matrik untuk mengukur sejauh mana penerapan tujuan IT

yang terhubung dengan tujuan bisnis.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja COBIT

secara keseluruhan memiliki empat domain yaitu Planning & Organizalion

(PO), Acquire & Implement (AI), Deliver & Support (DS) dan Monitoring

& Evaluate (ME). Dari 4 domain tersebut peneliti mengambil Domain

Delivery & Support (DS) dan domain Monitor and Evaluate yang

digunakan untuk menilai proses penyampaian dan dukungan pelayanan

informasi di bagian Akademik. Penilaian tersebul dilakukan melalui

kendali-kendali dan indikator yang terdapat di domain Delivery and Support

(DS) dan Monitor and Evaluate (ME). Penelitian ini dilakukan dengan

pengolahan data dari kuesioner yang disebarkan kepada responden.

Kuesioner mengacu pada control objective dari domain Deliver and

Support. Data tersebut diolah untuk menentukan tingkat Indeks

Kematangan Atribut. Indeks Kematangan Atribut kemudian    dihitung

untuk mendapatkan nilai Indeks Kematangan. Hasil perhitungan

Indeks Kematangan direpresentasikan sebagai Tingkat Kematangan.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan urian latar belakang diatas, maka dalam penyusunan

Penelitian ini penulis menekankan pada permasalahan :

a. Bagaimana mengetahui tata kelola Sistem Informasi Akademik sebagai

sarana pendukung perkuliahan diukur menggunakan kerangka kerja

COBIT?

b. Bagaimana melaksanakan Evaluasi Sistem Informasi Akademik dengan

analisa tingkat kematangan (maturity level) dan analisa control

objective berdasarkan kerangka kerja COBIT pada domain Deliver and

Support dan Monitor and Evaluate ?

c. Bagaimana menganalisis dan menyusun hasil Evaluasi Sistem

Informasi Akademik dengan melakukan evaluasi terhadap

perhitungannya?

1.3. Batasan Masalah

a. Obyek yang diteliti membahas proses pengawasan dan evaluasi

terhadap SIAKAD di STIE Surakarta.

b. Data yang digunakan berasal dari penyebaran kuesioner-kuesioner

kepada responden mahasiswa dan staff di STIE Surakarta.

c. Penelitian ini hanya membahas proses evaluasi SIAKAD yang mengacu

pada standar COBIT dengan hasil analisis berupa rekomendasi

perbaikan tata kelola pada domain Deliver and Support (DS) dan

Monitor and Evaluatr (ME). Penilaian ini didasarkan pada pendekatan

pada tingkat pengukuran kematangan (Maturity Model).
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1.4. Tujuan

a. Melakukan analisis dan evaluasi tata kelola Sistem Informasi Akademik

STIE Surakarta yang menghasilkan dokumen yang merupakan hasil

dari pengumpulan data.

b. Melaksanakan analisis control objective, dan melakukan pengukuran

maturity level yang terdapat di standar kerangka COBIT

c. Memberikan rekomensdasi setelah dilakukannya evaluasi dengan

menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1.

1.5. Manfaat

Manfaat yang diperoleh  dari tata kelola teknologi informasi

berdasarkan kerangka kerja COBIT 4.1 adalah dapat mengevaluasi system

yang sudah berjalan dan merumuskan rekomendasi untuk system tersebut.
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1.6. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dibuat untuk memperjelas apa saja yang menjadi sasaran

dari penelitian ini. Pada tahap ini tujuan dari penelitian yaitu Evaluasi

Penerapan Sistem Informasi Akademik (Siakad) dengan menggunakan

Kerangka Kerja Cobit 4.1.

Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Sistem Informasi Akademik
(SIAKAD)

1. Lamanya server merespons saat mahasiswa mengakses

2. Keterlambatan dan kesalahan dalam penginputan data

Evaluasi Sistem Informasi Akademik
Menggunakan Domain Delivery and Support

Monitor Evaluate

1. Pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara,
Studi Pustaka, Kuesioner dan Perhitungan Tingkat
Kematangan

2. Peninjauan dan koreksi ulang data

3.
Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akademik

(SIAKAD) di STIE Surakarta dengan
menggunakan Cobit 4.1
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1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk Laporan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Hal ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan Penelitian, manfaat, dan sistematika

penulisan laporan Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi gambaran tentang teori-teori, pendapat,

pripsip dan sumber-sumber lain yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat

dipergunakan sebagai acuan dalam pembahasan masalah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan tentang tata cara penelitian,

prosedur penelitian dan teknik penelitian antara lain: Studi

Kepustakaan, Pengumpulan Data, Pemilihan Domain

COBIT, Pengolahan Data, Analisa Data, dan lain-lain.

BAB IV TINJAUAN UMUM INSTANSI

Bab ini berisi tentang tinjauan umum instansi berupa profil

dari STIE Surakarta.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang tahapan-tahapan

penyebaran kuesionare, analisa Sistem Informasi

Akademik, dan evaluasi beserta penjelasannya.
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BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi penutup dari laporan skripsi yang memuat

kesimpulan dari uraian sebelumnya serta saran untuk

peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


