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I. BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. merupakan lembaga keuangan perbankan 

yang memiliki strategi dalam hal menunjang keberhasilan bisnis sektor 

perbankan. Strategi utama Bank Mandiri yaitu berusaha menawarkan kualitas jasa 

dan pelayanan tinggi yang nampak dalam kinerja atau performa dari setiap 

karyawan, seperti dengan memberikan pelayanan atau balas jasa yang menarik 

dan menguntungkan terhadap para nasabah. Nasabah yang dikelola oleh Bank 

Mandiri terdiri dari nasabah perorangan dan non perorangan. Salah satu nasabah 

non perorangan yang dikelola oleh Bank Mandiri yaitu Rumah Sakit Hasan 

Sadikin (RSHS). 

Bank Mandiri dan RSHS bekerjasama dalam pelayanan penerimaan transaksi 

pembayaran dari pasien RSHS. Sampai saat ini, telah terdapat 7 loket 

pembayaran Bank Mandiri pada lingkungan RSHS yang di antaranya, loket 

UGD, loket rawat inap Paviliun Parahyangan, loket Cardiac Centre, loket tumbuh 

kembang anak, loket radiologi, loket spesialis Anggrek, dan loket rawat inap 

pasien pulang. Divisi Teller bertugas pada setiap loket pembayaran Bank Mandiri 

menggunakan teknologi informasi yaitu aplikasi Mandiri Aplikasi Rumah Sakit 

(MARS) untuk penerimaan transaksi pembayaran dari pasien RSHS. 

Divisi Teller sampai dengan saat ini telah memanfaatkan teknologi informasi 

dalam meningkatkan kinerja tata kelola teknologi informasi di Bank Mandiri 

Cabang RSHS. Namun pihak internal perusahaan belum pernah melakukan 

penilaian terhadap kematangan kinerja tata kelola teknologi informasi pada divisi 

Teller, karena fokus utama pada pemantauan proses agar Teknologi Informasi 

dapat memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan. Sehingga perlu 

adanya suatu proses audit untuk menilai sampai mana tingkat kinerja dan 

mempertahankan tingkat pengawasan serta pengelolaan tata kelola teknologi 

informasi pada divisi tersebut. 

Berdasarkan alasan tersebut diperlukan adanya pelaksanaan audit kinerja tata 

kelola teknologi informasi pada divisi Teller yang memiliki standar baik untuk 

dibandingkan dengan standar yang berjalan pada perusahaan. Untuk mendukung 
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penilaian tersebut, dibutuhkan metode yang dapat membantu mengelola kinerja 

tata kelola teknologi informasi yang telah ada. Salah satu metode yang digunakan 

yaitu framework Control Objective for information and related Technology 

(COBIT) 4.1 domain yang akan digunakan sebagai alat ukur evaluasi adalah 

domain Monitoring and Evaluate (ME). Domain ini menekankan pada 

pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola teknologi 

informasi secara berkala sehingga dapat memberikan masukan atau rekomendasi 

yang dapat digunakan untuk perbaikan pengelolaannya di masa yang akan 

datang. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis menetapkan judul Tugas 

Akhir yaitu : MENGUKUR TINGKAT KEMATANGAN SISTEM 

INFORMASI DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1 

(STUDI KASUS : DIVISI TELLER BANK MANDIRI CABANG RUMAH 

SAKIT HASAN SADIKIN) 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Belum pernah ada penilaian terhadap pemantauan kinerja sistem informasi 

pada divisi Teller di Bank Mandiri Cabang RSHS menggunakan framework 

COBIT 4.1. 

2. Belum pernah ada penilaian kinerja sistem informasi pada divisi Teller 

terhadap standar proses audit dalam mengetahui tingkat maturity level di 

Bank Mandiri Cabang RSHS. 

3. Belum pernah ada acuan dokumen berupa hasil penilaian sistem informasi 

pada divisi Teller yang dapat membantu pihak Bank Mandiri Cabang RSHS 

tetap melakukan pengawasan dan pengelolaan teknologi informasi tetap 

maksimal. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah 

yang didapat sebagai berikut : 
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1. Bagaimana melaksanakan penilaian kinerja sistem informasi menggunakan 

framework COBIT 4.1 pada domain Monitoring and Evaluate (ME) 

berdasarkan proses bisnis yang sedang berjalan di divisi Teller di Bank 

Mandiri Cabang RSHS ? 

2. Bagaimana cara mengetahui maturity level kinerja sistem informasi pada 

divisi Teller di Bank Mandiri Cabang RSHS ? 

3. Bagaimana menyusun rekomendasi berdasarkan hasil penilaian kinerja 

sistem informasi pada divisi Teller di Bank Mandiri Cabang RSHS ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitan ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat perencanaan dan pelaksanaan audit sistem informasi pada divisi 

Teller dengan menggunakan framework COBIT 4.1 pada domain Monitoring 

and Evaluate (ME) di Bank Mandiri Cabang RSHS. 

2. Melakukan proses audit untuk mengetahui tingkat maturity level kinerja 

sistem informasi yang berjalan pada divisi Teller di Bank Mandiri Cabang 

RSHS. 

3. Membuat rekomendasi kebijakan dan standar prosedur dokumentasi dalam 

hal penilaian kinerja sistem informasi pada divisi Teller di Bank Mandiri 

Cabang RSHS. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar tujuan lebih tercapai secara maksimal, audit sitem informasi ini berfokus 

hanya pada divisi Teller di Bank Mandiri Cabang RSHS dengan menggunakan 

framework COBIT 4.1 pada domain Monitoring and Evaluate (ME). 

1.6 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam pengerjaan Skripsi ini adalah : 

1. Tahap 1 Survey 

Penulis melakukan survey ke divisi Teller di Bank Mandiri Cabang RSHS 

sebagai acuan untuk tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan data. Penulis 

datang ke kantor Bank Mandiri Cabang RSHS di Jl. Pasteur No. 38 Bandung. 
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2. Tahap 2 Pengumpulan data 

Penulis melakukan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 

pengamatan, wawancara, pengumpulan data, studi kepustakaan dan 

dokumentasi langsung ke divisi Teller di Bank Mandiri Cabang RSHS. 

Bagaimana proses bisnis yang berjalan pada divisi Teller di Bank Mandiri 

Cabang RSHS. 

3. Tahap 3 Menentukan parameter 

Tahap selanjutnya yaitu penulis menentukan Key Goal Indicators (KGI) untuk 

menentukan indikator yang menyatakan bahwa kinerja sistem informasi sudah 

berjalan dengan benar, Critical Success Factors (CSF) untuk mendefinisikan 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kesuksesan 

kinerja sistem informasi tersebut,dan penulis juga menentukan  Key 

Performance Indicators (KPI). Semua itu diolah untuk menentukan 

penyusunan dan pengkajian kuisioner yang akan dilakukan . 

4. Tahap 4 Penyusunan kuisioner 

Penulis melakukan penyusunan kuisioner, kemudian pengkajian instrumen 

kuisioner, dari hasil wawancara dan hasil penentuan KGI,CSF,KPI. Kuisioner 

ini bertujuan sebagai bahan bagi pengumpulan fakta dan membuat tingkat 

model maturity kinerja sistem informasi tersebut. 

5. Tahap 5 Penyebaran kuesioner  

 Penyebaran kuesioner ini dilakukan kepada pimpinan Bank Mandiri Cabang 

RSHS sebagai pengambil kebijakan dan divisi Teller di Bank Mandiri Cabang 

RSHS dari sisi yang menjalankan proses bisnis, untuk mengetahui kondisi saat 

ini (As-Is) dan kondisi tingkat kematangan yang diharapkan (To-Be) sehingga 

didapatkan nilai kesenjangan sebagai bahan evaluasi Bank Mandiri Cabang 

RSHS.   

6. Tahap 6 Pengumpulan dan pelaksanaan audit 

Setelah kuesioner yang disebar dikumpulkan, setelah itu maka penulis akan 

melakukan audit dengan melakukan perhitungan audit terhadap kuesioner 

yang sudah dikumpulkan.  
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7. Tahap 7 Analisis dan evaluasi hasil temuan 

Dari seluruh tahapan yang telah dikerjakan, penulis melakukan analisis untuk 

mengetahui tingkat maturity dari divisi Teller di Bank Mandiri Cabang RSHS 

sehingga nantinya didapatkan rekomendasi kebijakan dan standar prosedur 

dokumentasi dalam divisi Teller di Bank Mandiri Cabang RSHS. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum laporan yang berisi latar 

belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan, batasan 

masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang menjadi dasar pengetahuan 

yang digunakan dalam menyusun laporan penelitian ini. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum perusahaan, aplikasi yang dijadikan 

objek penelitian, analisis tata kelola Teknologi Informasi perusahaan, 

kerangka kerja (framework) yang digunakan dalam melaksanakan audit 

beserta domain yang digunakan dan tahapan penelitian. 

 

BAB IV PEMBAHASAN PROSES DAN HASIL PENGUKURAN 

Bab ini menguraikan penjelasan tentang hasil pengukuran tingkat 

kematangan, mengumpulkan bukti, mengevaluasi temuan hingga membuat 

laporan akhir hasil audit aplikasi. 

 

BAB V TEMUAN DAN TINDAK LANJUT 

Bab ini menguraikan dan menjelaskan hasil perancangan dan evaluasi yang 

didapat dari hasil analisis melalui kuisioner dan kesesuaiannya berdasarkan 

standar COBIT 4.1. 



I-6 

 

 

 

BAB VI PENUTUP 

Pada akhir bab ini menyimpulkan dari Skripsi ini, serta sehubungan dengan 

adanya kemungkinan pengembangan aplikasi yang akan datang. 

 


