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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan zaman ini peranan Teknologi informasi sudah mulai 

semakin pesat. Teknologi informasi berperan penting dalam  memperbaiki 

kualitas suatu penggunaanya tidak hanya sebagai peroses otomatisasi terhadap 

akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan dan kelengkapan 

sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga peroses yang terjadi akan efisien, 

terukur dan fleksibel.  

Teknologi Internet memiliki berbagai kepentingan yang di sesuaikan 

dengan tugas pokok Pengadilan negeri yaitu mengadili perkara, pidana, perdata, 

mengajukan penetapan dan penegakan hukum. Secara umum kebijakan 

kepentingan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri memiliki Teknologi 

informasi berupa aplikasi dalam system informasi yang bersifat administrasi dan 

absensi pada setiap organisasi baik organisasi kesektariatan dan kepegawaian. 

Pengadilan Negeri sebagai salah satu Lembaga Pemerintah yang sedang 

berkembang dalam menyesuaikan perkembangannya di bidang Teknologi 

informasi. Munculnya paradigma baru yaitu berupa informasi yang termasuk ke 

dalam sumber daya utama dimana mendorong usaha terhadap manajemen 

informasi. Pengadilan Negeri telah membangun Sistem Manajemen Informasi 

yang berbasiskan teknologi komputer seluruh komponen penyelenggaraan 

teknologi informasi yang ada di Pengadilan Negeri telah berjalan semenjak dulu, 

pengguna Pelaksanan audit TI di Pengadilan Negeri sebernanya lebih pada 

penerapan penggunaan sistem informasi yang telah berjalan dan Bukan hanya 

perangkat TI yang digunakan seperti Software, Hardware dan jaringan, tetapi 

audit dilakukan terhadap semua aspek yang terlibat dengan cara dikelola dengan 

baik misalnya diantisipasi, dicarikan jalan alternatifnya jika terjadi sesuatu. 
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Permasalahan diatas merupakan alasan penulis untuk melakukan Audit 

Sistem Informasi di Pengadilan Negeri Surakarta guna untuk memberikan 

penilaian terhadap kinerja Pengadilan Negeri yang meliputi perangkat lunak dan  

pengguna sistem atau sumber daya yang berkaitan. Dan hasil audit berupa laporan 

temuan dan  rekomendasi sebagai acuan kinerja TI yang baik menurut COBIT. 

Berdasarkan latar belakang di atas,penulis merasa tertarik untuk mengangkat 

masalah ini sebagai bahan pembuatan penulisan Skripsi Tugas Akhir dengan judul 

“Audit Sistem Informasi Menggunakan Framework Cobit Pada Domain DS 

(Delivery and Support ) pada Pengadilan Negeri Surakarta”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana audit sistem informasi terhadap Pengadilan Negeri 

Surakarta dengan melakukan penilaian Maturity level, dan hasil 

penilaiann kuisioner dengan menggunakan Standar Cobit ? 

2. Bagaimana melaksanakan audit sistem informasi berdasarkan proses- 

proses TI terhadap tingkat keselarasan tujuan TI terhadap Pengadilan 

Negeri Surakarta ? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dibahas tersebut, maka penulis 

membatasi ruang lingkup penelitian agar pembahasan ini terarah dan tidak 

menyimpang dari pokok bahasan maka dalam penulisan Tugas akhir ini penulis 

membatasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Obyek yang di teliti adalah Audit Sistem Informasi menggunakan 

Framework  pada Domain DS (Delivery and Support) Pengadilan Negeri 

Surakarta 

2. Data yang digunakan dalam analisis dan pembahasan masalah adalah data 

primer yang diperoleh dari penilaian Maturity level dan hasil kuesioner. 
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3. Kerangka kerja COBIT membagi peroses TI (Teknologi Informasi) dalam 

4 domain, yaitu PO, AI, DS dan ME. Di dalam DS memiliki 13 domain 

yaitu DS1-DS13. Dalam penelitian ini yang akan dikaji semua domain DS 

 

1.4 Tujuan dan Maksud Penelitian  

Maksud dari hasil penelitian di harapkan dapat digunakan sebagai awal untuk 

membangun audit sistem informasi yang menyeluruh di dalam Pengadilan Negeri 

Surakarta dengan penyesuaian tertentu dan berfungsi sebagai proses otomatisasi 

terhadap akses informasi. Tujuan Penelitian 

1. Membuat perencanaan dan pelaksnaan audit sistem informasi pada 

pengadilan negeri surakarta berdasarkan pada penggunaan framework 

cobit pada domain deliver and support (DS) 

2. Melaksanakan audit sistem informasi berdasarkan analisis proses-proses 

TI terhadap tingkat keselarasan tujuan TI sesuai dengan hasil wawancara, 

kuesioner yang dibuat, analisis tingkat kebutuhan pengelolaan TI dan 

identifikasi terhadap risiko-risiko, penilaian hasil perhitungan maturity 

level dan dokumentasi temuan audit sistem informasi serta menyusun 

laporan hasil audit sistem informasi sebagai masukan pengadilan negeri  

 

1.5 Metodologi  

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penulisan tugas akhir ini 

meliputi : 

a. Metode Wawancara  

Merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data utama 

dengan cara mengadakan wawancara kepada pimpinan dan staf yang 

berhubungan dengan tugas akhir ini. 

b. Metode Pengamatan 
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Metode yang secara langsung mengadakan pengamatan untuk 

memperoleh informasi maupun data yang diperlukan dalam penyusunan 

tugas akhir ini. 

c. Metode Kepustakaan  

Mengumpulkan data dengan membaca buku – buku yang relevan untuk 

membantu di dalam menyelesaikan dan juga untuk melengkapi data yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

d. Kuesioner  

Kuesioner dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan – pertanyaan 

untuk kepala bagian kesektariatan, kepegawaian serta bagian IT untuk 

diisi sehingga informasi yang lebih jelas mengenai masalah yang 

berhubungan dengan sistem informasi didapatkan. 

 

1.6 Sistematika Penulisaan  

Penyusunan laporan Tugas Akhir ini menggunakan sistematika pembahasan 

yang akan diuraikan menjadi susunan bab yang akan di bahas, yaitu sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN  

  Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan maksud penelitian, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI  

 Pada bab ini berisi menguraikan tentang landasan teori yang digunakan 

dalam melakukan analisis dan penulisan tugas akhir. Landasan Teori tersebut 

yaitu berisi definisi dasar metode yang digunakan dalam analisis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

 Pada bab ini berisi penjelasan tentang jenis penelitian, objek penelitian 

yaitu gambaran umum dari Pengadilan Negeri Surakarta secara singkat dan jelas, 



I-5 
BAB I PENDAHULUAN 
 
 

 
 

metode pengolahan data, dan juga instrumen penelitian yang digunakan sebagai 

pemenuhan kebutuhan analisis ini. 

BAB IV ANALISIS SISTEM  

 Pada bab ini berisi pembahasan mengenai analisis sistem infomasi  pada 

Pengadilan Negeri Surakarta. 

BAB V PERANCANGAN AUDIT SISTEM INFORMASI  

Pada bab ini berisi akan uraian dan menjelaskan hasil perancangan dan 

evaluasi yang didapat dari hasil analisis melalui kuesioner dan kesesuaiannya 

berdasarkan standar COBIT. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  

 Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penyusunan 

laporan Tugas Akhir yang telah disusun. 
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