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II BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

II.1 IT Governance 

II.1.1 Pengertian IT Governance 

Teknologi Informasi (TI) memiliki peranan penting bagi 

perusahaan sebagai salah satu faktor dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Peran TI akan optimal jika penerapan TI dikelola dengan baik. 

Pengelolaan yang baik dapat dipastikan dengan menilai kesesuaian antara 

penerapan TI dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Selain itu, pengelolaan 

TI yang baik harus disertai dengan pengidentifikasian resiko-resiko dari 

penerapan IT dan penanganan dari resiko-resiko tersebut. Untuk 

mewujudkan kedua hal tersebut, kita dapat menerapkan pengelolan 

teknologi informasi (IT Governance) [6]. 

Terdapat 2 definisi formal dari IT Governance : 

“IT Governance adalah suatu struktur dan proses yang saling berhubungan 

serta mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam pencapaian 

tujuan perusahaan melalui nilai tambah dan penyeimbangan antara resiko 

dan manfaat dari teknologi informasi serta prosesnya” [5]. 

“IT Governance adalah sebuah kerangka kebijakan, prosedur dan 

kumpulan proses-proses yang bertujuan untuk mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan 

dengan memberikan tambahan nilai bisnis, melalui penyeimbangan 

keuntungan dan resiko IT beserta proses-proses yang ada di dalamnya” 

[5]. 

Di dalam IT Governance, kebijakan merupakan pernyataan dari 

sudut pandang direksi atau manajemen terhadap nilai yang harus dicapai 

dan hal-hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk 

mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan prosedur 

merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis dalam merespon kebijakan 

[1]. 
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Beberapa keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dalam IT 

Governance yaitu [6] : 

1. IT Governance memastikan adanya pengukuran yang 

efisien dan efektif terhadap peningkatan proses bisnis 

perusahaan melalui struktur yang mengaitkan proses-proses 

TI, dan sumber daya TI ke arah dan tujuan strategis 

perusahaan. 

2. IT Governance memadukan dan melembagakan best 

practices dari proses perencanaan, pemilikan dan 

penerapan, pelaksanaan dan pendukung, serta pengawasan 

kinerja TI untuk memastikan informasi perusahaan dan 

teknologi yang terkait lainnya benar-benar menjadi 

pendukung bagi pencapaian sasaran perusahaan. 

3. Proses bisnis di perusahaan akan menjadi jauh lebih 

transparan. Tanggung jawab serta akuntabilitas setiap 

fungsi dan individu juga akan semakin jelas. 

Dengan keterpaduan tersebut, dapat diharapkan bahwa perusahaan 

dapat memperoleh keuntungan penuh akan informasi yang dimilikinya 

sehingga dapat mengoptimumkan segala sumber daya dan proses bisnis 

mereka untuk menjadi lebih kompetitif [2]. 

 

II.1.2 Tujuan IT Governance 

Tujuan IT Governance dapat dibedakan berdasarkan tujuan jangka 

pendek dan tujuan jangka panjang [6]. 

Dalam jangka pendek IT Governance dapat digunakan untuk 

menekan biaya operasional TI dengan mengoptimalkan operasi-operasi 

yang ada di dalamnya. Hal ini dapat dicapai melalui kendali-kendali yang 

diterapkan pada setiap proses penggunaan sumber daya TI dan penanganan 

resiko-resikonya [6]. 
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Sedangkan dalam jangka panjang IT Governance membantu 

perusahaan untuk tetap fokus terhadap nilai strategis TI dan memastikan 

bahwa TI tetap mendukung pencapaian tujuan perusahaan [6]. 

 

II.1.3 Tanggung Jawab IT Governance 

Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab IT Governance 

mencakup [6]: 

1. Memberikan arahan pada proses pelaksanaan strategi 

perusahaan.  

2. Memastikan proses pelaksanaan strategi perusahaan 

menghasilkan hasil- hasil yang terukur.  

3. Memastikan adanya hasil pengukuran dari hasil 

pelaksanaan strategi perusahaan.  

4. Memastikan hasil dari pelaksanaan strategi perusahaan 

sesuai dengan harapan. 

 

II.2 Konsep Dasar Audit Teknologi Informasi 

II.2.1 Definisi Audit 

Menurut Arens dan Loebbecke, audit adalah merupakan suatu 

proses pengumpulan dan pengoperasian bahan bukti tentang informasi 

yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan 

seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan 

melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria 

yang ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seseorang yang 

independen dan kompeten [7]. 

Menurut Mulyadi, audit adalah suatu proses sistematik untuk 

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-
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pernyataan tentang kegiatan dana kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk 

menetapkan tingkat kesesuaian tentang pernyataan-pernyataan tersebut 

dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya 

kepada pemakai yang berkepentingan.Orang atau kelompok orang yang 

melaksanakan audit dapat dikelompokan menjadi tiga golongan yaitu [4]: 

1. Auditor Independen 

Audit independen adalah auditor professional yang 

menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama 

dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh 

kliennya. 

2. Auditor Pemerintah 

Auditor Pemerintah adalah audit professional yang bekerja 

di instansi pemerintah yang bekerja di instansi pemerintaha 

yang tugas pokoknya melakukan audit atas 

pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-

unit organisasi atau entitas pemerintahan atau 

pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan pada 

pemerintah. 

3. Auditor Intern 

Auditor intern adalah auditor yang bekerja di perusahaan 

(perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas 

pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan 

prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah 

dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan 

terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan 

efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan 

keandalan informasi yang dihasilakn oleh berbagai bagian 

organisasi. 

Menurut Mulyadi, Audit pada umumnya digolongkan menjadi tiga 

golongan, yaitu [4]: 
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1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

Merupakan audit yang dilakukan oleh auditor independen 

terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya 

untuk menyatakan pendapat mengenai kemajuan laporan 

keuangan. 

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) 

Merupakan audit yang tujuannya adalah untuk menentukan 

apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi dan peraturan 

tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan 

kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. 

3. Audit Operasional 

Audit operasional merupakan review secara sistematik 

kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam 

hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit 

operasional adalah untuk: 

a) Mengevaluasi kinerja 

b)  Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan 

c) Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau 

tindakan lebih lanjut. 

 

II.2.2 Audit Sistem Informasi/Teknologi Informasi 

Dalam Wikipedia, audit teknologi informasi (information 

technology (IT) audit) atau audit sistem informasi (information systems 

(IS) audit) adalah bentuk pengawasan dan pengendalian 

dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi 

informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit 

internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. 

Pada mulanya istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, 

dan sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses 

pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Audit_finansial&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Audit_internal
http://id.wikipedia.org/wiki/Audit_internal
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemrosesan_data_elektronik
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi
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perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit 

komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem 

informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif, dan integratif dalam 

mencapai target organisasinya [12]. 

George H.Bodnar terjemahan Jusuf, berpendapat mengenai audit 

sistem informasi adalah bahwa sebagian besar perusahaan 

memperkerjakan auditor intern dan ekstern untuk mengaudit sistem 

informasi. Fokus audit arus pada sistem informasi itu sendiri dan pada 

validitas dan akurasi data yang diproses oleh system [10]. 

Weber mengemukakan bahwa audit sistem informasi merupakan 

proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti (evidence) untuk 

menentukan apakah sistem informasi dapat melindungi aset dan teknologi 

informasi yang ada telah memelihara integritas data sehingga keduanya 

dapat diarahkan pada pencapaian tujuan bisnis secara efektif dengan 

menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan demikian,  

Aktivitas audit perlu dilakukan untuk mengukur dan memastikan 

kesesuaian pengelolaan baik sistem maupun teknologi informasi dengan 

ketetapan dan standar yang berlaku pada suatu organisasi, sehingga 

perbaikan dapat dilakukan dengan lebih terarah dalam kerangka perbaikan 

berkelanjutan (Sarno, 2009: 27) [3]. 

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan dan masih menurut 

Weber dapat disimpulkan bahwa tujuan dari audit sistem informasi adalah 

untuk mengetahui apakah pengelolaan sistem dan teknologi informasi 

telah mencapai tujuan strategisnya, yaitu [3]: 

1. Meningkatkan perlindungan terhadap asset-aset (Asset 

safeguard) 

Aset informasi perusahaan seperti perangkat keras (hardware), perangkat 

lunak (software), sumber daya manusia, file data harus dijaga oleh suatu 
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system pengendalian intern yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan 

asset perusahaan. 

2. Menjaga integritas data (Data integrity) 

Integritas adalah suatu konsep dasar sistem informasi, jika 

tidak terpelihara maka suatu perusahaan tidak akan 

memiliki lagi hasil atau laporan yang benar bahkan 

perusahaan dapat menderita kerugian. 

3. Meningkatkan efektifitas sistem (Effectivity) 

Efektifitas sistem informasi perusahaan memiliki peranan 

penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem 

informasi dapat dikatakan efektif bila system informasi 

tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. 

4. Meningkatkan efisiensi system (Efficiency) 

Suatu sistem dapat dikatakan efisien jika system informasi 

dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya yang 

minimal. 
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Berikut Weber menggambarkan model the need for control and 

audit of computer [3]: 

 

Gambar 2. 1 Factor influencing an organization toward control and audit of 

computer [3] 

 

Tahapan audit yang harus dilakukan, masih menurut Weber adalah 

sebagai berikut [3]: 

1. Perencanaan Audit 

2. Pengumpulan bukti-bukti 

 

 

 

Berikut adalah diagram alir tahapan audit sistem informasi 

berdasarkan teori Weber [3]: 
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Gambar 2. 2 Tahapan Audit Sistem Informasi 

(Sumber: Information System Control and Audit, Weber,1999) [3] 

 

II.3 Model Standar Audit IT Governance 

Beberapa model standar IT Governance yang dapat dijadikan 

referensi pengelolaan TI, diantaranya ISO/IEC 17799, ITIL, COSO dan 

COBIT [8]. Dalam hal ini yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah 

model standar IT Governance COBIT. 
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II.3.1 ISO/IEC 17799 [13] 

ISO/IEC 17799 dikembangkan oleh ISO (The Internattional 

Organization for Standardization) pada tahun 2000 dan IEC(The 

International Electrotechnical Commission), merupakan kode praktek 

untuk menyediakan suatu kerangka sebagai standar keamanan 

informasi.ISO/IEC 17799:2005 Code of Practice for Information Security 

Management adalah standar internasional. Tujuan utama dari penyusunan 

standar ini adalah penerapan keamanan informasi dalam organisasi. 

Framework ini diarahkan untuk mengembangkan dan memelihara standar 

keamanan dan praktek manajemen dalam organisasi untuk meningkatkan 

ketahanan (reliability) bagi keamanan informasi dalam hubungan antar 

organisasi.Secara langsung tidak ada sertifikasi untuk ISO/IEC 

17799:2005. Namun terdapat sertifikasi yang sesuai dengan ISO/IEC 

27001 (BS 7799-2). 

Diuraikan  10 bagian utama dan mengidentifikasi sasaran hasil dari 

tiap  kendali relatif untuk ditererapkan dalam standar ISO/IEC 17799 [13]: 

1. Kebijakan Keamanan (Security Policy); 

2. Organisasi keamanan (Security organisation); 

3. Penggolongan Asset dan kendali (Asset classification and 

control); 

4. Keamanan Personil (Personnel Security); 

5. Phisik dan Keamanan lingkungan (Physical and 

Environmental Security); 

6. Komunikasi dan management Operasi (Communication and 

operations management); 

7. Kendali Akses Sistem (System Access Control); 

8. Pengembangan system dan pemeliharaan (System 

Development and maintenance); 

9. Perencanaan Kesinambungan Bisnis (Business Continuity 

Planning); 
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10. Pemenuhan (Compliance); 

 

II.3.2 ITIL[14] 

ITIL (The IT Infrastructure Library) dikembangkan oleh OGC(The 

Office of Government Commerce) suatu badan dibawah pemerintahan 

Inggris, dengan bekerja sama dengan  itSMF (The IT Service Management 

Forum) dan BSI (British Standard  Institute). ITIL merupakan suatu 

framework pengelolaan  layanan  TI  (IT  Service Management – ITSM) 

yang sudah diadopsi sebagai standar  industri   pengembangan  industri  

perangkat lunak di dunia. 

Pada 30 Juni 2007, OGC menerbitkan versi ketiga ITIL (ITIL v3) 

yang intinya terdiri dari lima bagian dan lebih menekankan pada 

pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi 

informasi. Kelima bagian tersebut adalah: 

1. Service Strategy 

2. Service Design 

3. Service Transition 

4. Service Operation 

5. Continual Service Improvement 

ITSM memfokuskan diri pada 3 (tiga) tujuan utama, yaitu: 

1. Menyelaraskan  layanan  TI  dengan  kebutuhan sekarang 

dan akan datang dari bisnis dan pelanggannya. 

2. Memperbaiki kualitas layanan-layanan TI. 

3. Mengurangi  biaya  jangka  panjang  dari pengelolaan 

layanan-layanan tersebut. 

Standar ITIL berfokus kepadapelayanan customer, dan sama 

sekali tidak menyertakan proses penyelarasan strategi perusahaan terhadap 

strategi TI yang dikembangkan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/30_Juni
http://id.wikipedia.org/wiki/2007
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
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II.3.3 COSO 

The Comitte of Sponsoring Organizations of the treadway 

commission’s 

(COSO) dibentukpada tahun 1985 sebagai alinasi dari 5 (lima) organisasi 

professional. Organisasi tersebut terdiri dari American Accounting 

Association, American Instititue  of  Certified  Public  Accountants,  

Financial  Executives International,  Instititute  of  Management  

Accountants,  dan  The  Institute  of  Internal  Auditors. Koalisi  ini  

didirikan  untuk  menyatukan  pandangan  dalam komunitas  bisnis  

berkaitan  dengan  isu-isu  seputar  pelaporan  keuangan yang mengandung 

fraud [15]. 

COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission) merupakansebuah organisasi di Amerika yang berdedikasi 

dalam meningkatkan kualitas pelaporan finansial mencakup etika bisnis, 

kontrol internal dan corporate governance. COSO framework terdiri dari 3 

dimensi yaitu [13] : 

1. Komponen Kontrol COSO 

COSO mengidentifikasi5komponen kontrol yang 

diintegrasikan dan dijalankan dalam semua unit bisnis,  dan  

akan  membantu  mencapai  sasaran kontrol internal: 

a) Control environment 

b) Risk assessment 

c) Control activities 

d) Information and communications 

e) Monitoring 

2. Sasaran kontrol dan internal 

Sasaran  kontrol  internaldikategorikan menjadi beberapa 

area sebagai berikut: 
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a) Efektifitas dan efisiensi oprasional 

Efisisensi dan efektifitas operasi dalam  mencapai  

sasaran  bisnis  yang  juga meliputi tujuan 

performansidan keuntungan. 

b) Reliabilitas laporan keuangan/Financial Reporting 

Persiapan pelaporananggaran finansial yang dapat 

dipercaya. 

c) Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang 

berlaku/Compliance 

Pemenuhan hukum dan aturan yang dapat 

dipercaya. 

3. Unit/Aktifitas Terhadap Organisasi 

Dimensi ini mengidentifikasikan unit aktifitaspada 

organisasi yang menghubungkan kontrol internal. Kontrol 

internal menyangkut keseluruhan organisasi dan semua 

bagian-bagiannya. Kontrol internal seharusnya 

diimplementasikan terhadap unit-unit dan aktifitas 

organisasi. 

 

II.3.4 COBIT[15] 

Framework COBIT (Control Objectives for Information and 

related Technology) dikembangkan oleh IT Governance Institute, sebuah 

organisasi yang melakukan studi tentang model pengelolaan TI yang 

berbasis di Amerika Serikat. COBIT Framework terdiri atas 4 domain 

utama: 

1. Planing & Organization 

2. Acquisition & Implementasion 

3. Delivery & Support 

4. Monitoring 
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II.4 Orientasi pada COBIT (Control Objectives for Information and related 

Technology) 

COBIT merupakan suatu framework yang dikembangkan oleh IT 

Governance Institute, sebuah organisasi yang melakukan studi tentang 

model pengelolaan TI yang berbasis di Amerika Serikat [5]. 

COBIT mempertemukan kebutuhan beragam manajemen dengan 

menjembatani celah atau gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol dan 

masalah-masalah teknis teknologi informasi. COBIT menyediakan 

referensi best business practices yang mencakup keseluruhan proses bisnis 

perusahaan dan memaparkannya dalam struktur aktivitas-aktivitas logis 

yang dapat dikelola serta dikendalikan secara efektif. COBIT akan 

menolong manajemen dalam mengoptimumkan investasi TI nya melalui 

ukuran-ukuran dan pengukuran yang akan memberikan sinyal bahaya bila 

suatu kesalahan atau risiko akan atau sedang terjadi [5]. 

COBIT merupakan standar yang dinilai paling lengkap dan 

menyeluruh sebagai framework IT audit karena dikembangkan secara 

berkelanjutan oleh lembaga swadaya profesional auditor yang tersebar di 

hampir seluruh negara. Dimana di setiap negara dibangun chapter yang 

dapat mengelola para profesional tersebut. Target pengguna dari 

framework COBIT adalah organisasi/perusahaan dari berbagai latar 

belakang dan para profesional external assurance. Secara manajerial target 

pengguna COBIT adalah manajer, pengguna dan profesional TI serta 

pengawas/pengendali profesional. Secara resmi tidak ada sertifikasi 

profesional resmi yang diterbitkan oleh ITGI atau organisasi manapun 

sebagai penyusun standar COBIT. Di Amerika Serikat standar COBIT 

sering digunakan dalam standar sertifikasi Certified Public 

Accountants (CPAs) dan Chartered Accountants (CAs) 

berdasarkan Statement on Auditing Standards (SAS) No. 70 Service 

Organisations review, Systrust certification or Sarbanes-Oxley 

compliance[9]. 
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Control Objectives for Information and related Technology atau 

disingkat dengan COBIT adalah suatu panduan standar praktek 

manajemen teknologi informasi dan sekumpulan dokumentasi best 

practices untuk tata kelola TI yang dapat membantu auditor, manajemen 

dan pengguna untuk menjembatani pemisah antara resiko bisnis, 

kebutuhan pengendalian, dan permasalahan-permasalahan teknis[9]. 

 

Gambar 2. 3 COBIT Kubus 

 

 

 

 

COBIT mendefinisikan Information Risk Criteria menjadi 7 

kriteria informasi yaitu  sebagai berikut [5]: 
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Gambar 2. 4 COBIT Risk Criteria 

 

1. Effectiveness 

Berkaitan dengan informasi yang relevan dan berkaitan dengan 

proses bisnis serta yang disampaikan benar, konsisten dan dapat 

digunakan tepat waktu. 

2. Efficiency 

Menyangkut penyediaan informasi melalui penggunaan sumber 

daya  yang optimal (paling produktif dan ekonomis). 

3. Confidentiality 

Merupakan kerahasiaaan perusahaan dalam menjaga keamanan 

informasi dari ancaman dan gangguan pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab. 

4. Integrity 

Berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan informasi serta 

validitas sesuai dengan nilai-nilai bisnis dan harapan. 
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5. Availability 

Berkaitan dengan informasi yang tersedia ketika diperlukan oleh 

proses bisnis sekarang dan di masa depan. Hal ini juga menyangkut 

pengamanan sumber daya yang diperlukan dan kemampuan yang 

terkait.Compliance 

Merupakan kepatuhan hukum, regulasi dan kesepakatan kontrak.   

6. Compliance 

Kepatuhan hukum, regulasi dan kesepakatan kontrak. 

7. Reliability 

Merupakan kehandalan informasi yang diperlukan manajemen 

dalam mendukung kinerja. 
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COBIT mendefinisikan sumber daya menjadi 7 yaitu  sebagai 

berikut [5]: 

 

Gambar 2. 5 Sumber Daya COBIT 

 

1. People 

Keahlian dari setiap staff, kepedulian dan produktifitas dari 

rencana, pengaturan, pengadaan, pengiriman, pendukung dan 

memonitor sistem informasi. 

2. Application 

Penjelasan tentang prosedur-prosedur program.  

3. Technologies 

 Hardware, operating system, database management system, 

networking, dan multimedia.  

4. Facilities 
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 Fasilitas-fasilitas yang mendukung sistem informasi. 

5. Data 

 Data eksternal dan internal, grafik, sound, dll. 

 

Agar informasi yang tersedia memenuhi tujuan dari organisasi, 

sumber daya TI memerlukan pengaturan untuk proses TI menjadi beberapa 

kelompok proses. Masing-masing kelompok proses diberi nama domain. 

Setiap domain terdiri dari beberapa proses. Secara garis besar, COBIT 

framework terdiri atas 4 domain utama [5]: 

 

Gambar 2. 6 Domain COBIT 
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Berikut merupakan 4 domain COBIT, yang terdiri dari: 

1. Planning & Organisation 

Domain ini menitikberatkan pada proses perencanaan dan 

penyelarasan strategi TI   dengan strategi perusahaan, 

mencakup masalah strategi, taktik dan identifikasi cara terbaik 

IT untuk memberikan kontribusi maksimal terhadap 

pencapaian tujuan bisnis organisasi. 

2. Acquisition & Implementation 

Domain ini berkaitan dengan implementasi solusi IT dan 

integrasinya dalam proses bisnis organisasi, juga meliputi 

perubahan dan perawatan yang dibutuhkan sistem yang sedang 

berjalan untuk memastikan daur hidup sistem tersebut tetap 

terjaga. 

3. Delivery & Support 

Domain ini mencakup proses pemenuhan layanan IT, 

keamanan sistem, kontinyuitas layanan, pelatihan dan 

pendidikan untuk pengguna, dan pemenuhan proses data yang 

sedang berjalan. 

4. Monitoring 

Domain ini berfokus pada masalah kendali-kendali yang 

diterapkan dalam organisasi, pemeriksaan intern dan ekstern 

dan jaminan independent dari proses pemeriksaan yang 

dilakukan. 

 

II.4.1 Kerangka Kerja COBIT 

Secara jelas, COBIT membagi proses pengelolaan teknologi 

informasi menjadi empat domain utama dengan total tiga puluh empat 
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proses teknologi informasi. Masing-masing domain dalam COBIT 

mempunyai beberapa rincian sebagai berikut (Sarno, 2009: 31-42): 

1. Planning & Organisation  (PO) 

Domain ini menitikberatkan pada proses perencanaan dan 

penyelarasan strategi TI   dengan strategi perusahaan, 

mencakup masalah strategi, taktik dan identifikasi cara terbaik 

IT untuk memberikan kontribusi maksimal terhadap 

pencapaian tujuan bisnis organisasi. Berikut ini high-level 

control-objectives dari domain ini sebagai berikut : 

PO1 Define a Strategic IT Plan 

PO2 Define the Information Architecture 

PO3 Determine Technological Direction 

PO4 Define the IT Organisation and Relationships 

PO5 Manage the IT Investment 

PO6 Communicate Management Aims and Direction 

PO7 Manage Human Resources 

PO8 Ensure Compliance with External Requirements 

PO9 Assess Risks 

PO10 Manage Projects 

PO11 Manage Quality 
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2. Acquisition & Implementation 

Domain ini berkaitan dengan implementasi solusi IT dan 

integrasinya dalam proses bisnis organisasi, juga meliputi 

perubahan dan perawatan yang dibutuhkan sistem yang sedang 

berjalan untuk memastikan daur hidup sistem tersebut tetap 

terjaga. Berikut ini high-level control-objectives dari domain 

ini sebagai berikut : 

AI1 Identify Automated Solutions 

AI2 Acquire and Maintain Application Software 

AI3 Acquire and Maintain Technology Infrastructure 

AI4 Develop and Maintain Procedures 

AI5 Install and Accredit Systems 

AI6 Manage Changes 

 

3.  Delivery and Support (DS) 

Domain ini mencakup proses pemenuhan layanan IT, 

keamanan sistem, kontinyuitas layanan, pelatihan dan 

pendidikan untuk pengguna, dan pemenuhan proses data yang 

sedang berjalan. Berikut ini high-level control-objectives dari 

domain ini sebagai berikut : 

DS1 Define and Manage Service Levels 

DS2 Manage Third-Party Services 

DS3 Manage Performance and Capacity 

DS4 Ensure Continuous Service 

DS5 Ensure Systems Security 
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DS6 Identify and Allocate Costs 

DS7 Educate and Train Users 

DS8 Assist and Advise Customers 

DS9 Manage the Configuration 

DS10 Manage Problems and Incidents 

DS11 Manage Data 

DS12 Manage Facilities 

DS13 Manage Operations 

 

4. Monitoring and Evaluation 

Domain ini berfokus pada masalah kendali-kendali yang 

diterapkan dalam organisasi, pemeriksaan intern dan ekstern 

dan jaminan independent dari proses pemeriksaan yang 

dilakukan. Berikut ini high-level control-objectives dari 

domain ini sebagai berikut : 

M1 Monitor the Processes 

M2 Assess Internal Control Adequacy 

M3 Obtain Independent Assurance 

M4 Provide for Independent Audit 
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Gambar 2. 7 COBIT Framework 

 

II.4.2 Management Guidelines COBIT [11] 

COBIT mempunyai model kematangan (maturity models) untuk 

mengontrol proses-proses TI dengan menggunakan metode penilaian 

(scoring) sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-proses TI yang 

dimilikinya dari skala non-existent sampai dengan optimised (dari 0 

sampai 5). Selain itu, COBIT juga mempunyai  ukuran-ukuran strategi 

lainnya sebagai berikut: 
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1. Critical Success Factors (CSF) 

Mendefinisian hal-hal atau kegiatan penting yang dapat 

digunakan  manajemen untuk dapat mengontrol proses-

proses TI diorganisasinya. 

2. Key  Goal  Indicators  (KGI) 

Mendefinisikan ukuran-ukuran yang akan memberikan 

gambaran kepada manajemen apakah proses-proses TI yang 

ada telah memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada. KGI 

biasanya berbentuk berbentuk informasi: 

a) Ketersediaan informasi yang diperlukan dalam 

mendukung kebutuhan bisnis. 

b) Efisiensi biaya dari proses dan operasi yang 

dilakukan. 

c) Konfirmasi reliabilitas, efektifitas, dan com-pliance. 

 

3. Key Performance Indicators (KPI) 

Mendefinisi kan ukuran-ukuran untuk menentukan kinerja 

proses-proses TI  dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang 

telah ditentukan. KPI biasanya berupa indikator kapabilitas, 

pelaksanaan, dan kemampuan sumber daya TI. 

 

II.4.3 Maturity Model 

Maturity model merupakan alat ukur untuk mengetahui kondisi 

proses IT yang digunakan pada saat  sekarang oleh suatu organisasi. 

Kemudian dapat digunakan untuk mengendalikan dan memonitor  proses  

IT   untuk  meyakinkan  pencapaian  tujuan-tujuan  kinerja  proses  IT.  

Dalam pembuatan Maturity model ini digunakan kuisoner yang dibuat 

berdasarkan domain DS yang berasal dari COBIT untuk melakukan 

tahapan-tahapananalisis dengan objek yang terdapat pada Control 
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Objectivesyang telah ditentukan sebelumnya.  Responden akan memilih 

tingkat pengelolaan yang sangat sesuai dengan kondisi saat ini. 

 

Gambar 2. 8 Maturity Model [11r] 

 

Maturity  model  terdiri  dari  pengembangan  metode  penilaian 

sehingga  suatu  organisasi  dapat menilai dirinya dari keadaan non-

existent sampai keadaan optimized (0-5). Untuk setiap proses IT, terdapat 

suatu skala ukuran bertahap, berdasarkan rating sebagai berikut : 

Tabel 2. 1 Skala Maturity Model 

0-NonExistent 

Tidak ada (Non – Existent), kurang lengkapnya setiap proses 

yang dikenal. Organisasi sama sekali tidak mengetahui adanya masalah. 

1-Initial 

Inisialisasi (Initial), Terdapat bukti bahwa organisasi telah 

mengetahui adanya masalah yang membutuhkan penanganan. 

Penanganan masalah dilakukan dengan pendekatan adhoc, berdasarkan 

kasus dari perorangan. Tidak dilakukannya pengelolaan proses yang 

terorganisir. Setiap proses ditangani tanpa menggunakan standar. 

2-Repeatable 
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Pengulangan (Repeatable), Prosedur yang sama telah 

dikembangkan dalam proses – proses untuk menangani suatu tugas, dan 

diikuti oleh setiap orang yang terlibat di dalamnya. Tidak ada pelatihan 

dan komunikasi dari prosedur standard tersebut. Tanggung jawab 

pelaksanaan standar diserahkan pada setiap individu. Kepercayaan 

terhadap pengetahuan individu sangat tinggi, sehingga kesalahan sangat 

memungkinkan terjadi. 

3-Defined 

Terdefinisi (Defined), Prosedur telah distandardisasikan, 

didokumentasikan, serta dikomunikasikan melalui pelatihan. Namun, 

implementasinya diserahkan pada setiap individu, sehingga 

kemungkinan besar penyimpangan tidak dapat dideteksi. Prosedur 

tersebut dikembangkan sebagai bentuk formulasi dari praktik yang ada. 

4-Managed 

Dikelola (Managed), Pengukuran dan pemantauan terhadap 

kepatuhan dengan prosedur, serta pengambilan tindakan jika proses 

tidak berjalan secara efektif, dapat dilakukan. Perbaikan proses 

dilakukan secara konstan. Implementasi proses dilakukan secara baik. 

Otomasi dan perangkat yang digunakan terbatas. 

5-Optimized 

Dioptimalkan (Optimized), Implementasi proses dilakukan secara 

memuaskan. Hal tersebut merupakan hasil dari perbaikan proses yang 

terus menerus dan pengukuran tingkat kedewasaan organisasi. 

Teknologi informasi diintegrasikan dengan aliran kerja, dan berfungsi 

sebagai perangkat yang memperbaiki kualitas dan efektifitas. Organisasi 

lebih responsive dalam menghadapi kompetisi bisnis. 
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II.4.4 Aktivitas Teknologi Informasi 

Standar COBIT digunakan karena mempunyai kompromi yang 

cukup baik dalam keluasan cakupan pengelolaan dan kedetailan proses-

prosesnya dibandingkan dengan standar-standar lainnya. 

Berikut ini aktifitas-aktifitas teknologi informasi dalam 

mendukung IT Governance untuk domain Acquisition & Implementation 

(AI) [18]: 

1. Adanya pengembangan suatu standar metodologi dan 

implementasi TI yang memungkinkan terjadinya 

transparansi dan akuntabilitas pelaksanaannya. 

2. Adanya pendokumentasian standar metodologi yang dapat 

dilakukan secara berkala disesuaikan dengan perkembangan 

teknologi. 

3. Adanya pemahaman dalam pengadministrasian 

infrastruktur TI perusahaan harus dikembangkan dengan 

fokus tertentu. 

4. Pengelolaan infrastruktur TI diharapkan mampu 

mendukung kelancaran software yang digunakan. 

5. Adanya proses outsourcing penuh atau sebagian dilakukan 

dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas. 

6. Perusahaan/organisasi harus membangun suatu framework 

pemeliharaan prosedur dan materi training yang dilakukan 

menurut azas ketaatan yang konsistensi. 

7. Pembangunan suatu framework pemeliharaan prosedur dan 

materi training yang dilakukan menurut azas ketaatan yang 

konsistensi. 

8. Adanya Pendokumentasian prosedur mencakup seluruh 

sistem dan unit bisnis yang ada. 
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9. Pengembangkan suatu mekanisme kontrol yang 

memastikan bahwa prosedur-prosedur sudah dikembangkan 

untuk seluruh proses. 

10. Pengembangkan suatu mekanisme review atau evaluasi 

terhadap prosedur-prosedur yang telah ada. 

11. Adanya suatu mekanisme penyusunan prosedur 

terotomatisasi yang terintegrasi dengan sistem informasi 

yang ada 

12. Adanya suatu prosedur standar pengetesan yang 

dikembangkan dan disusun secara terorganisir. 

13. Pengujian terhadap sistem TI diharapkan dapat dilakukan 

secara rutin dan terencana, lengkap dengan ukuran-

ukurannya. 

14. Adanya sistem pelatihan perusahaan dengan sistem 

pelatihan Biro TI. 

15. Adanya standar dokumentasi prosedur tentang sistem 

dokumentasi prosedur pelatihan perusahaan/organisasi. 

 

 

 

 


