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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semua organisasi dalam pembangunan dan pengembangannya 

memerlukan informasi agar dapat memaksimalkan pengambilan keputusan 

baik yang bersifat operasional maupun terutama yang bersifat strategis untuk 

semua masalah disetiap fungsi manajemen. Diperlukan kecepatan dan 

ketepatan informasi ketika berbagai masalah berikut tingkat kompleksitasnya 

perlu diolah agar bisa mendapatkan solusi yang diperlukan secara efektif, 

efisien dan sistemik bagi setiap masalah. Seperti yang pada umumnya 

dipahami, peranan teknologi informasi diperlukan untuk mendapatkan 

informasi yang cepat dan tepat tersebut. 

Pada masa sekarang, pemanfaatan teknologi informasi bukanlah hal 

yang biasa lagi. Bahkan  semakin berkembang pesat dan akan terus menjadi 

sebuah kebutuhan yang real bagi seluruh perusahaan, organisasi, pendidikan 

bahkan untuk semua lapisan masyarakat. 

Adanya teknologi informasi di sebuah universitas akan membantu 

kinerja proses sistem yang berjalan. Penggunaan teknologi pada sebuah 

unversitas sangatlah penting, contohnya dapat membantu sistem administrasi, 

informasi pendaftaran, registrasi, dan lain sebagainya.  

Universitas Widyatama merupakan salah satu universitas di Bandung, 

yang memiliki beberapa fakultas dan salah satunya fakultas teknik dengan 

jurusan sistem informasi. Universitas Widyatama memiliki unit yang dapat 

membantu kineja proses sistem yang ada. 

Dari uraian diatas penulis bermaksud untuk melakukan Audit Sistem 

Informasi yang ada didalam Universitas Widyatama guna untuk memberikan 

penilaian terhadap kinerja sistem yang ada dan memberikan gambaran tentang 
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kuaitas layanan sistem saat ini. Untuk mendukung penilaian tersebut maka 

dibutuhkan metode yang dapat membantu mengelola dan mendukung sistem 

informasi yang ada. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu COBIT 

(Control Objective for Information and related Technology), penulis memilih 

standar COBIT sebagai bahan acuan dalam pembuatan melakukan audit 

sistem informasi. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Perancangan sistem pada Universitas Widyatama sangat mendukung 

kinerja aktivitas kampus.

2. Model sistem informasi Universitas Widyatama harus mendukung kinerja 

aktivitas kampus. 

3. Pelaksanaan audit sistem informasi harus sesuai dengan kinerja dan 

tingkat keselarasan yang ada di universitas widyatama terutama pada 

domain delivery and support.

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis mencoba 

merumuskan masalah sebagai berikut ; 

1. Apakah perancangan model sistem informasi domain delivery and support

yang ada mendukung kinerja pada IT di Universitas Widyatama? 

2. Bagaimana melaksanakan audit sistem informasi menggunakan domain 

delivery and support berdasarkan prose-proses TI yang sudah ada pada 

Universitas Widyatama ? 
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1.4 Tujuan Penelitian  

1. Sebagai ilmu pengetahuan baru bagi penulis untuk menelaah dan 

mengetahui sistem informasi yang ada di Universitas Widyatama. 

2. Membuat perencanaan dan pelaksnaan audit sistem informasi berdasarkan 

pada penggunaan framework cobit pada domain delivery and support (DS) 

di Universitas Widyatama. 

3. Memberikan gambaran dan rancangan sistem TI yang ada di Universitas 

Widyatama dan bisa menjadi feedback untuk perkembangan TI di masa 

yang akan datang. 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis memberikan batasan 

masalah yaitu dalam proses Audit Sistem Informasi mengacu pada standar 

cobit dengan domain Delivery and Support (DS). Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan pengukuran tingkat kedewasaan 

(Maturity Level). 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian penulisan Laporan Tugas Akhir 

ini adalah sebagai berikut : 

Tahap pengumpulan data  

a. Wawancara  

Tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancara untuk 

meminta keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. 

b. Kuesioner 

Suatu teknik pengumpulan informasi dengan menggunakan beberapa 

pertanyaan yang harus diisi untuk dapat mengetahui variable-variabel 

apa saja menurut responden merupakan hal yang penting 
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c. Observasi  

Mengamati dan terjun secara langsung kedalam proses kerja yang 

dilakukan di lingkungan perusahaan untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas tentang objek yang diamati. 

d. Metode kepustakaan 

Penulis mencari buku-buku pedoman yang dibutuhkan sebagai 

tambahan referensi dalam melakukan analisis masalah dalam 

pembangunan sistem maupun dalam pembuatan laporan, baik yang ada 

diperpustakaan ataupun pada literature-literatur lain 

e. Studi Literatur 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan acuan teori sebagai 

landasan analisis masalah dan pengemebangan sistem. Dari kegiatan ini 

diharapkan dapat diperoleh landasan teori tentang konsep dasar dalam 

pembuatan sistem pemasaran secara online. 

1.7 Metodologi Audit Sistem Informasi 

Sebelum memulai audit IT Governace, penulis terlebih dahulu merancang 
tahapan audit agar proses audit teratur dan terarah. 

Tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penulis memilih dan menetapkan metoda penelitian 

dengan menggunakan domain yang sesuai dengan 

penerapan sistem informasi yang akan diteliti. 

2. Menetapkan CSF tiap-tiap proses pada domain sistem 

informasi institusi. CSF adalah merupakan faktor kritis 

kesuksesan yaitu proses menetapkan masalah kritis atau 

tindakan manajemen dalam mencapai pengendalian atas 

proses SI yang diukur melalui KGI. 
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3. Menetapkan KGI tiap-tiap proses pada domain sistem 

informasi institusi. KGI menetapkan ukuran yang 

mengarahkan manajemen setelah fakta – apakah proses SI 

telah mencapai kebutuhan bisnisnya, biasanya 

digambarkan atas kriteria informasi: ketersediaan 

informasi untuk mendukung kebutuhan bisnis, ketiadaan 

integritas dan resiko kerahasiaan, efisiensi biaya proses 

dan operasi,  konfirmasi kehandalan, efektivitas dan 

pemenuhan (ketaatan). 

4. Menetapkan KPI tiap-tiap proses pada domain sistem 

informasi institusi. KPI menetapkan ukuran untuk 

menentukan bagaimana proses SI institusi dilaksanakan 

dengan baik yang memungkinkan tujuan tersebut dicapai. 

5. Menetapkan tujuan pengendalian berdasarkan CSF, KGI, 

dan KPI tersebut ditentukan tujuan pengendalian. Tujuan 

pengendalian adalah untuk memberikan keyakinan dan 

kepastian bahwa SI telah mendukung pencapaian tujuan 

Universitas Widyatama. 

6. Membuat kuesioner berdasarkan tujuan pengendalian yang 

telah ditetapkan, dibuat kuesioner sebagai bahan bagi 

pengumpulan fakta pada tiap-tiap proses. Membuat tingkat 

model maturity sistem informasi Institusi. 

7. Membuat pemetaan posisi sistem informasi Institusi 

perusahaan dengan menggunakan metoda perhtiungan 

scoring maturity model.
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1.8 Sistematika Penulisan 

 Berikut adalah sistematika penyajian laporan Tugas Akhir : 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah menjelaskan 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, 

ruang lingkup masalah,dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Bab menguraikan tentang kajian teori yang digunakan dalam melakukan 

analisis dan penulisan tugas akhir. Kajian teori tersebut yaitu berisi definisi 

dasar metode yang digunakan dalam analisis. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian,objek penelitian yaitu 

gambaran umum dari Universitas Widyatama secara singkat dan jelas, 

metode pengolahan data, dan juga instrumen penelitian yang digunakan 

sebagai pemenuhan kebutuhan analisis ini. 

Bab IV Analisis Audit Sistem 

Bab ini membahas tentang analisis sistem informasi pada Universitas 

Widyatama 

Bab V Perancangan Audit Sistem Informasi  

Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan hasil perancangan dan 

evaluasi yang didapat dari hasil analisis melalui kuesioner dan 

kesesuaiannya berdasarkan standar COBIT 

Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil 

analisis sistem keamanan Universitas Widyatama sebagai penelitian Tugas 

Akhir, beserta saran yang diuraikan agar dapat memberikan feedback yang 

baik dan berguna bagi Universitas Widyatama. 


