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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Sistem

Secara umum sistem dapat dikatakan sebagai suatu kelompok dari

bagian-bagian tertentu yang saling berhubungan guna mencapai tujuan

tertentu dan Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu

kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. (Jogiyanto,

2009)

Sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen

apapun baik phisik ataupun non phisik yang saling berhubungan satu sama

lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.

(Susanto, 2013)

Sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan sedangkan

prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi

secara berulang-ulang. (Mulyadi, 2010)

2.2. Karakteristik Sistem

Menurut (Mulyanto, 2009) dalam bukunya Sistem Informasi Konsep

dan Aplikasi:

1. Mempunyai Komponen Sistem (Components Sistem)
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Suatu sistem tidak berada dalam lingkungan yang kosong, tetapi

sebuah sistem berada dan berfungsi di dalam lingkungan yang berisi

sistem lainnya.

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling

berinteraksi, bekerja sama membentuk satu kesatuan. Apabila suatu

sistem merupakan salah satu dari komponen sistem lain yang lebih besar,

maka akan disebut dengan subsistem, sedangkan sistem yang lebih besar

tersebut adalah lingkungannya.

2. Mempunyai Batasan Sistem (Boundary)

Batas sistem merupakan pembatas atau pemisah antara suatu

sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.

3. Mempunyai Lingkungan (Environment)

Lingkungan luar adalah apa pun di luar batas dari sistem yang

dapat mempengaruhi operasi sistem, baik pengaruh yang menguntungkan

ataupun yang merugikan. Pengaruh yang menguntungkan ini tentunya

harus dijaga sehingga akan mendukung kelangsungan operasi sebuah

sistem. Sedangkan lingkungan yang merugikan harus ditahan dan

dikendalikan agar tidak mengganggu kelangsungan sebuah sistem.

4. Mempunyai Penghubung (interface) Antar Komponen

Penghubung (interface) merupakan media penghubung antara satu

subsistem dengan subsistem yang lainnya. Penghubung inilah yang akan

menjadi media yang digunakan data dari masukan (input) hingga

keluaran (output). Dengan adanya penghubung, suatu subsistem dapat
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berinteraksi dan berintegrasi dengan subsistem yang lain membentuk satu

kesatuan.

5. Mempunyai Masukan (input)

Masukan atau input merupakan energi yang dimasukan ke dalam

sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenance input),

yaitu bahan yang dimasukkan agar sistem tersebut dapat beroperasi dan

masukan sinyal (signal input), yaitu masukan yang diproses untuk

mendapatkan keluaran.

6. Mempunyai Pengolahan (processing)

Pengolahan (process) merupakan bagian yang melakukan

perubahan dari masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan.

7. Mempunyai Sasaran (Objective) dan Tujuan

Suatu sistem pasti memiliki sasaran (objective) atau tujuan (goal).

Apabila sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan

ada gunanya. Tujuan inilah yang mengarahkan suatu sistem. Tanpa

adanya tujuan, sistem menjadi tidak terarah dan terkendali.

8. Mempunyai Keluaran (output)

Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. Keluaran

dapat berupa informasi sebagai masukan pada sistem lain atau hanya

sebagai sisa pembuangan.

9. Mempunyai Umpan Balik (Feed Back)

Umpan balik diperlukan oleh bagian kendali (Control) sistem

untuk mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan

mengembalikannya ke dalam kondisi normal.
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2.3. Informasi

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna

dan lebih berarti bagi yang menerimanya, sedangkan data merupakan

sumber informasi yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata.

(Mulyanto, 2009)

informasi sebagai data yang diolah menjadi sebuah bentuk yang lebih

bermanfaat bagi yang menerima informasi. (Jogiyanto, 2009)

2.4. Teknologi Informasi

Menurut Information Technology Association of America (ITAA)

dalam (Sutarman, 2009) teknologi informasi adalah suatu studi,

perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen

sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan

perangkat keras komputer. Teknologi informasi merupakan bagian dari

sistem informasi. Teknologi informasi lebih condong pada suatu alat yang

digunakan dalam menghasilkan dan membuat informasi.

Teknologi informasi adalah hardware, software, telekomunikasi,

manajemen data base, dan teknologi pemrosesan informasi lainnya yang

digunakan dalam sistem informasi berbasis komputer (Evi, 2006).

Teknologi informasi (TI) merupakan strategi perusahaan yang dapat

dimanfaatkan untuk memenangkan suatu persaingan bisnis. Sistem sebagai

kumpulan/grup dari bagian/komponen  apapun baik fisik yang berhubungan

satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu

tujuan. Sistem dapat disimpulkan sebagai serangkaian komponen yang

saling terkait antara satu dengan lainya, untuk mencapai suatu tujuan yaitu
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menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna sistem dan

perusahaan. (Darmawan, 2013)

2.5. Sistem Informasi Akademik

Sistem Informasi Akademik adalah peragkat lunak yang digunakan

untuk menyajikan informasi dan menata administrasi yang berhubungan

dengan kegiatan akademis. Dengan mengunakan perangkat lunak seperti ini

diharapkan kegiatan administrasi akademis dapat dikelola dengan baik dan

informasi yang diperlukan. (Sutoto, 2009)

2.6. Cobit

Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT)

adalah sekumpulan dokumentasi best practices atau metode yang paling

efektif untuk IT Governance yang dapat membantu auditor, pengguna

(user), dan manajemen, untuk menjembatani kesenjangan antara risiko

bisnis, kebutuhan control dan masalah-masalah teknis IT. (Gondodiyoto,

2007)

Kriteria Informasi berdasarkan COBIT untuk memenuhi tujuan bisnis,

informasi perlu memenuhi kriteria tertentu, adapun 7 kriteria informasi yang

menjadi perhatian COBIT, yaitu sebagai berikut:

a. Effectiveness (Efektivitas) : Informasi yang diperoleh harus relevan dan

berkaitan dengan proses bisnis, konsisten dapat dipercaya, dan tepat

waktu.

b. Effeciency (Efisiensi) : Penyediaan informasi melalui penggunaan

sumber daya (yang paling produktif dan ekonomis) yang optimal.
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c. Confidentially (Kerahasiaan) : Berkaitan dengan proteksi pada

informasi penting dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak

otorisasi/tidak berwenang.

d. Intergrity (Integritas) : Berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan

data/informasi dan tingkat validitas yang sesuai dengan ekspetasi dan

nilai bisnis.

e. Availability (Ketersediaan) : Fokus terhadap ketersediaan

data/informasi ketika diperlukan dalam proses bisnis, baik sekarang

maupun dimasa yang akan datang. Ini juga terkait dengan pengamanan

atas sumber daya yang diperlukan dan terkait.

f. Compliance (Kepatuhan) : Pemenuhan data/informasi yang sesuai

dengan ketentuan hukum, peraturan, dan rencana perjanjian/kontrak

untuk proses bisnis.

g. Reliability (Handal) : Fokus pada pemberian informasi yang tepat bagi

manajemen untuk mengoperasikan perusahaan dan pemenuhan

kewajiban mereka untuk membuat laporan keuangan. (Gondodiyoto,

2007).

1. Manfaat Cobit

COBIT bermanfaat bagi manajemen untuk membantu

menyeimbangkan antara resiko dan investasi pengendalian dalam

sebuah lingkungan IT yang sering tidak dapat diprediksi. Bagi user,

ini menjadi sangat berguna untuk memperoleh keyakinan atas layanan

keamanan dan pengendalian IT yang disediakan oleh pihak internal

atau pihak ketiga. Sedangkan bagi Auditor untuk mendukung atau
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memperkuat opini yang dihasilkan dan memberikan saran kepada

manajemen atas pengendalian internal yang ada.

2. Tujuan Cobit

a. Membantu menemukan berbagai kebutuhan management yang

berkaitan dengan IT

b. Mengoptimalkan kriteria-kriteria ketika terjadinya penyimpangan

3. Domain Cobit

COBIT memiliki 4 cakupan domain, yaitu :

3.1. Perencanaan dan Organisasi (Plan and Organise)

Dalam perencanaan dan organisasi perusahaan ini sudah

Mencakup strategi, taktik dan perhatian atas identifikasi

bagaimana IT secara maksimal dapat berkontribusi dalam

pencapaian tujuan bisnis. Tetapi disini , startegis perlu

direncanakan, dikomunikasikan, dan dikelola untuk berbagai

perspektif yang berbeda. Domain PO ini terdiri dari 10 (sepuluh)

proses teknologi informasi seperti terlihat pada tabel 2.1 sebagai

berikut:

Tabel 2.1. Plan and Organise.

PO1 Mendefinisikan rencana strategis TI
PO2 Mendefinisikan arsitektur informasi
PO3 Menentukan arahan teknologi
PO4 Mendefinisikan proses TI, organisasi dan

keterhubungannya
PO5 Mengelola investasi TI
PO6 Mengkomunikasikan tujuan dan arahan

manajemen
PO7 Mengelola sumber daya TI
PO8 Mengelola kualitas
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PO9 Menaksir dan mengelola resiko TI
PO10 Mengelola proyek

3.2. Pengadaan dan Implementasi (Acquire and Implement)

Domain ini menitikberatkan pada pro-ses pemilihan,

pengadaan dan penerapan TI yang digunakan. Pelaksanaan

strategi yang telah ditetapkan, harus disertai solusi-solusi TI

yang sesuai dan solusi TI tersebut diada-kan diimplementasikan

dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi. Domain AI

terdiri dari 7 proses, terdapat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Acquire and Implement.

AI1 Mengidentifikasi solusi otomatis
AI2 Memperoleh dan memelihara software aplikasi
AI3 Memperoleh dan memelihara infrastruktur

teknologi
AI4 Memungkinkan operasional dan penggunaan
AI5 Memenuhi sumber daya TI
AI6 Mengelola perubahan
AI7 Instalasi dan akreditasi solusi beserta

perubahaannya

3.3. Penyampaian dan Dukungan (Deliver and Support)

Domain ini fokus pada aspek penyampaian teknologi

informasi terhadap dukungan dan layanan teknologi informasi

mencakup dukungan dan layanan teknologi informasi pada

bisnis, mulai dari penanganan keamanan dan kesinambungan,

dukungan bagi pengguna serta manajemen data. Domain DS ini

terdiri dari 13 (tiga belas) proses teknologi informasi seperti

terlihat pada tabel 2.3:



16

Tabel 2.3. Deliver and Support

DS1 Mendefinisikan dan mengelola tingkat layanan
DS2 Mengelola layanan pihak ketiga
DS3 Mengelola kinerja dan kapasitas
DS4 Memastikan layanan yang berkelanjutan
DS5 Memastikan keamanan sistem
DS6 Mengidentifikasikan dan mengalokasikan biaya
DS7 Mendidik dan melatih pengguna
DS8 Mengelola service desk dan insiden
DS9 Mengelola konfigurasi
DS10 Mengelola permasalahan
DS11 Mengelola data
DS12 Mengelola lingkungan fisik
DS13 Mengelola operasi

3.4. Pengawasan dan Evaluasi (Monitor and Evaluate)

Pada domain ini akan ditekankan kepada pentingnya semua

proses teknologi informasi perlu diakses secara berkala untuk

menjaga kualitas dan kesesuaian dengan standar yang telah

ditetapkan. Menyelenggarakan audit TI yang dilakukan oleh

pihak STIES untuk meningkatkan kepercayaan dan memastikan

kesesuaian penerapan dan pengelolaan TI dalam mendukung

pencapaian tujuan. Domain ME ini terdiri dari 4 (empat) proses

teknologi informasi seperti terlihat pada tabel 2.4 sebagai

berikut:

Tabel 2.4. Monitor and Evaluate.

ME1 Mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI
ME2 Mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal
ME3 Memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan

eksternal
ME4 Menyediakan tata kelola TI



17

2.7. Current Maturity Level (CML)

Tingkat kematangan yang terjadi di perusahaan saat ini atau yang

sedang dihadapi oleh perusahaan terhadap masing-masing atribut

kematangan tata kelola teknologi informasi.

2.8. Expected Maturity Level (EML)

Tingkat kematangan yang di harapkan/diinginkan pengguna sistem

informasi akademik berdasarkan rata-rata seluruh atribut kematangan untuk

proses-proses yang dinilai.

2.9. Analisa Kesenjangan

Setelah tingkat kematangan saat ini (CML) dan tingkat kematangan

yang diharapkan (EML), peneliti melakukan analisa kesenjangan (gap

analysis) terhadap tingkat kematangan tersebut yang bertujuan untuk

memberikan kemudahan perbaikan mengenai proses mana saja yang

memiliki kesenjangan dan membutuhkan perbaikan. Dengan cara

membandingkan tingkat kematangan yang diharapkan dengan tingkat

kematangan saat ini.

2.10. Kuesioner

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. (Sugiono, 2013)

2.11. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang

sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan

pencapaian itu dengan standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih
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diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila

dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

2.12. Kajian Pustaka

Standar COBIT telah banyak diterapkan dalam penelitian terhadap

tata kelola TI untuk tujuan merumuskan hasil rekomendasi dari

permasalahan suatu perusahaan dalam pengelolaan TI, sehingga akan

memberikan kemudahan perusahaan untuk meningkatkan kinerja tata kelola

TI.

Tinjauan pustaka atau literature review adalah bahan yang tertulis

berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti.

Tabel 2.5. Kajian Pustaka

Pengarang Judul Hasil
Firoh Penilaian Tingkat

Kematangan Tata
Kelola TI Pada Sistem
Informasi Manajemen
Akademik

Hasil Analisa tingkat
kematangan/ Maturity Level
domain PO dan AI, dimana
untuk domain PO berada pada
level 2 (2,09) artinya
(Repeatable But Invinitive) dan
untuk domain AI berada pada
level 1 (0,91) yang artinya
Initial/ad-hoc)

Rendra
Nasrul, dan
Wasilah

Penggunaan Metode
COBIT Framework 4.1
dalam Mengaudit
Sistem Informasi
Akademik (SIAKAD)
IAIN RADEN INTAN
LAMPUNG

Maturity level diketahui bahwa
maturity level sistem informasi
Sub Bagian advokasi dan KIE
sebagian besar berada pada
level 3 (defined process),
sesuai dengan maturity level
yang diharapkan yakni level 4
(managed and measurable).
Agar keseluruhan proses TI
mencapai level yang
diharapkan, maka perlu dibuat
strategi perbaikan di seluruh
proses TI pada domain DS
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Pengarang Judul Hasil
Megawati,
Fauzy
Amrullah

Evaluasi Tingkat
Kematangan Teknologi
Informasi Dengan
Menggunakan Model
Maturity Level COBIT
4.1 9Studi Kasus PT.
BRI Cabang
Bangkinang).

Berdasarkan hasil pengukuran
diketahui bahwa maturity level
adalah 2.9. Hal ini berarti
bahwa tingkat kematangan IT
pada PT BRI Cabang berada
diantara level repeateable
dandefined . artinya sebagian
proses IT telah dijalankan
sesuai dengan prosedur yang
telah disepakati,namun tidak
disertai dengan adanya bukti
formal berupa dokumen
prosedur standar, sehingga
operasional proses memiliki
ketergantungan cukup besar
pada pengetahuan individu
pelaku proses

KESIMPULAN

1. Kekurangan dan Masukkan untuk Kajian Pustaka

a. Perhitungan tidak disertakan rumus dan tidak dijabarkan secara rinci.

b. Penyusunan rekomendasi diambil dari hasil kuisioner dimana nilai

terendah objektif digunakan sebagai standart.

c. Prosedur sudah terdokumentasi dan dikomunikasikan melalui pelatihan,

tetapi pelakasanaannya diserahkan pada beberapa tim unuk mengikuti

prosses sehingga tim dapat diketahui penyimpangannya.

2. Tambahan untuk Penelitian.

Pada Penelitian ini proses perhitungan maturity level yang

terdapat Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) dengan menggunakan

kerangka kerja yang ada pada COBIT menggunakan perhitungan

Indeks Kematangan Atribut dan perhitungan Indeks Kematangan.


