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I BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Peran teknologi saat ini sudah menjadi penting bagi kelangsungan 

hidup organisasi, termasuk diantaranya bagi unit organisasi Universitas 

Widyatama. Meskipun organisasi pendidikan tinggi bukanlah organisasi 

berorientasi profit, dengan core business yang tidak bergantung secara 

langsung terhadap kehandalan teknologi informasi, namun efektifitas 

organisasi dalam mengelola teknologi informasi tetap menjadi hal yang 

penting, karena  pengelolaan informasi dan teknologi yang mendukungnya 

secara optimal dapat membantu organisasi pendidikan dalam mencapai 

tujuannya. 

Universitas Widyatama berdiri pada 2 Agustus 2001, berdasarkan 

Surat Keputusan menteri Pendidikan Nasional No. 137/D/0/2001. 

Universitas Widyatama ini merupakan penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Bandung (STIEB), Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Bandung 

(STIBB), Sekolah Tinggi Teknologi Bandung Widyatama (STTBW), 

Sekolah Tinggi Desain Komunikasi Visual (STDKV) serta Magister 

Manajemen. Penggabungan sekolah tinggi-sekolah tinggi ke dalam 

Universitas Widyatama agar lulusan-lulusannya dapat menjadi lulusan-

lulusan yang lebih memiliki daya saing yang tinggi. 

Pengelolaan teknologi informasi pada organisasi hendaknya 

memandang informasi sebagai suatu aset penting organisasi yang selalu 

harus dijaga kualitasnya, sehingga informasi yang mengalir dalam 

organisasi sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna informasi 

tersebut. Dalam proses pengelolaannya ini, organisasi juga harus 

menyadari adanya keterbatasan sumber daya seperti data, sistem aplikasi, 
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teknologi, fasilitas dan orang, sehingga perlu adanya kebijakan dalam 

mengelola sumber daya yang ada. 

Information Technology (IT) Governance merupakan struktur yang 

terdiri dari hubungan-hubungan dan proses yang mengarahkan dan 

mengontrol organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan 

memberikan nilai tambah pada pemanfaatan teknologi informasi. 

Salah satu metode pengelolaan teknologi informasi yang 

digunakan secara luas adalah IT governance yang terdapat pada COBIT 

(Control Objectives for Information and Related Technology). COBIT 

dapat dikatakan sebagai kerangka kerja teknologi informasi yang 

dipublikasikan oleh ISACA (Information System Audit and Control 

Association). COBIT berfungsi mempertemukan semua bisnis kebutuhan 

kontrol dan isu-isu teknik. Di samping itu, COBIT juga dirancang agar 

dapat menjadi alat bantu yang dapat memecahkan permasalahan pada IT 

governance dalam memahami dan mengelola resiko serta keuntungan yang 

behubungan dengan sumber daya informasi organisasi. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

Masalah utama yang dihadapi oleh sebagian besar organisasi dalam 

pengelolaan teknologi informasi adalah: 

1. Tidak adanya kebijakan IT Governance yang menjadi 

panduan bagi organisasi dalam mengelola sistem informasi. 

2. Layanan IT Governance yang disediakan belum memenuhi 

keseluruhan kebutuhan proses bisnis organisasi. 
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I.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah sebagai berikiut: 

1. Bagaimana kebijakan IT Governance pada organisasi 

pendidikan tinggi di PTI Universitas Widyatama yang  

dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya? 

2. Bagaimanakah perancangan model tingkat kematangan 

pada layanan TI Governance sehingga kebutuhan proses 

bisnis organisasi Universitas Widyatama dapat terpenuhi?  

 

 

I.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan sistem 

informasi yang ada dalam organisasi. 

2. Sebagai acuan kebijakan pengelolaan teknologi informasi 

untuk mendukung pencapaian sasaran strategi organisasi 

perguruan tinggi. 

3. Memberikan wawasan lebih jauh terhadap kemajuan ilmu 

pengetahuan terutama dalam bidang Audit Sistem 

Informasi dan Teknologi Informasi dengan framework 

COBIT. 

 

I.5 Manfaat Penelitian 

Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat membantu organisasi 

pendidikan tinggi pada umumnya dan IT Universitas Widyatama 

khususnya dalam hal: 
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1. Mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan IT 

Governance yang cukup tepat bagi organisasi tersebut. 

2. Memberikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswi 

Universitas Widyatama yang ingin memahami konsep 

COBIT. 

3. Pemahaman terhadap IT Governance dengan acuan COBIT 

yang merupakan salah satu topik tugas akhir yang dapat 

diambil mahasiswa Universitas Widyatama. 

 

I.6 Batasan Masalah 

Untuk memperoleh penelitian yang lebih terfokus dan terarah, 

maka penulis menetapkan batasan masalah, antara lain sebagai berikut: 

1. Dalam studi kasus ini domain COBIT yang akan dibahas 

adalah Acquisition & Implementation (AI). 

2. Metode yang digunakam dalam penelitian ini berdasarkan 

pendekatan pengukuran tingkat kedewasaan (Maturity 

Level). 

3. Data yang digunakan diambil dari hasil kuesioner dan 

wawancara. 

4. Objek penelitian adalah IT Universitas Widyatama dengan 

penekanan pada kebijakan pengelolaan teknologi informasi. 

 

I.7 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penyusunan tugas akhir ini penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Studi Literatur. 

Mempelajari literatur teori dan informasi pendukung 

lainnya mengenai audit IT Governance dengan 

menggunakan framework COBIT.  
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2. Pengumpulan Data 

Melakukan kegiatan survei terkait dengan pengadaan dan 

implementasi sistem, dengan melakukan pengamatan, 

wawancara, penyebaran kuesioner dan mempelajari 

dokumen terkait. 

3. Pengolahan dan Analisis Data 

Melakukan penyusunan dan pengorganisasian data yang 

diperoleh dari kegiatan survei serta melakukan analisis 

terhadap hasil pengolahan. 

4. Perancangan Solusi 

Melakukan perancangan solusi untuk direkomendasikan 

agar menuju kondisi yang diharapkan. 

 

I.8 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penyajian yang disusun dalam laporan Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut: 

 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 landasan teori yang digunakan dalam melakukan 

analisis dan penulisan tugas akhir. Landasan teori tersebut yaitu berisi 

definisi-definisi dasar metode yang digunakan dalam analisis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, objek penelitian yaitu 

gambaran umum dari IT Universitas Widyatama secara singkat dan jelas,  

metode pengolahan data, dan juga instrumen penelitian yang digunakan 

sebagai pemenuhan kebutuhan analisis ini. 
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BAB IV ANALISIS PERANCANGAN IT GOVERNANCE 

Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang rancangan model 

audit sistem informasi institusi di Universitas Widyatama. 

BAB V HASIL PERANCANGAN AUDIT DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan hasil pembahasan dan 

evaluasi yang didapat dari hasil analisis melalui kuesioner dan 

rekomendasi audit sistem informasi. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini membahas kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil analisis 

sistem yanga ada pada unit organisasi Universitas Widyatama sebagai 

penelitian Tugas Akhir, beserta saran yang diuraikan agar dapat 

memberikan feedback yang baik dan berguna. 

 


