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BAB II 

LANDASAN TEORI  

  

2.1  Pengertian Dasar Sistem, Informasi dan Sistem Informasi 

2.1.1   Definisi Sistem 

 Menurut Lani Sidharta,Sistem adalah suatu susunan komponen yang 

membentuk suatu kegiatan yang berorientasi ke arah tujuan yang sama dengan 

melalui pengoperasian data untuk memperoleh suatu informasi.[7] 

Menurut Robert G, Sistem sebagai seperangkat elemen-elemen yang 

terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan bersama.[7] 

Jadi secara umum, sistem informasi adalah Sekumpulan prosedur organisasi 

yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil 

keputusan dan/atau untuk mengendalikan organisasi.[7] 

 

2.1.2 Informasi 

2.1.2.1 Definisi Informasi  

Menurut Wikipidia Informasi adalah data yang telah diproses menjadi 

bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang 

bermanfaat. Jadi ada suatu proses transformasi data menjadi suatu informasi  input 

- proses – output.[13] 

 Data merupakan raw material untuk suatu informasi. Perbedaan informasi 

dan data sangat relatif tergantung pada nilai gunanya bagi manajemen yang 

memerlukan. Suatu informasi bagi level manajemen tertentu bisa menjadi data 

bagi manajemen level di atasnya, atau sebaliknya.[8] 

 

2.1.2.2 Kualitas Informasi  

Kualitas informasi menentukan apakah suatu sistem informasi berguna 

atau tidak. Informasi dapat berguna jika kualitasnya baik atau buruknya, kualitas 

informasi ditentukan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut [13] : 
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1. Keakuratan dan teruji kebenarannya 

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas 

mencerminkan maksudnya. 

2. Kesempurnaan informasi 

Informasi disajikan dengan lengkap tanpa pengurangan, penambahan, dan 

pengubahan. 

3. Tepat waktu 

Infomasi harus disajikan secara tepat waktu, karena menjadi dasar dalam 

pengambilan keputusan. 

4. Relevan 

Informasi akan memiliki nilai manfaat yang tinggi, jika Informasi tersebut 

dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. 

2.1.2.3 Ciri – Ciri Informasi 

Menurut Davis yang mengutip dari Al-bahra bahwa informasi memiliki 

ciri sebagai berikut [2] : 

1. Benar atau salah dalam hal ini, informasi berhubungan dengan 

kebenaran terhadap kenyataan jika penerima informasi yang salah 

mempercayainya efeknya informasi itu benar.  

2. Baru, informasi itu baru di dapat oleh penerima 

3. Tambahan,informasi dapat memperbarui atau memberikan perubahan 

terhadap informasi yang telah ada.  

4. Korektif, informasi dapat digunkan untuk melakukan koreksi terhadap 

informasi sebelumnya yang salah. 

5. Penegas, informasi dapat mempertgas infomasi yang telah ada 

sehingga keyakinan terhadap informasi semakin meningkat. 
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2.1.3   Sistem Informasi  

2.1.3.1  Definisi Sistem Informasi  

  Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan 

atau menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.[3] 

Menurut Robert A. Leitch yang mengutip dari Jogiyanto H.M. Sistem 

informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial 

dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang diperlukan.[6] 

2.1.3.2 Komponen sistem Informasi  

Sistem informasi mempunyai delapan buah komponen atau disebut juga 

dengan blok bangunan (building block),yaitu [5] : 

(1)     Komponen input  

(2)     Komponen model  

(3)     Komponen output atau komponen keluaran 

(4)     Komponen teknologi 

(5)  Komponen hardware 

(6)  Komponen software 

(7)     Komponen basis data 

(8)     Komponen kontrol atau komponen pengendalian. 

Kedelapan komponen ini harus ada bersama dan membentuk satu kesatuan. 

Jika satu atau lebih komponen tersebut tidak ada, maka sistem informasi tidak 

akan dapat melakukan fungsinya, yaitu pengolahan data dan tidak dapat mencapai 

tujuannya, yaitu menghasilkan informasi yang relevan, tepat waktu dan akurat. 

Komponen-komponen dari sistem informasi ini dapat digambarkan sebagai 

berikut ini : 

 

http://www.sarjanaku.com/2010/10/sistem-pencernaan.html
http://www.sarjanaku.com/2010/10/sistem-pernafasan.html
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1.       Komponen input  

Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. Input disini 

termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan 

dimasukkan, yang dapat berupa dokumendokumen dasar. 

2.      Komponen model  

Kombinasi prosedur, logika, dan model matemetik yang akan 

memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan 

cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang 

diingiinkan 

3.      Komponen output 

Keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi 

yang berguna  untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai 

sistem  

4.      Komponen teknologi 

Teknologi merupakan kotak alat (tool box) dalam sistem informasi. 

Teknologi  digunakan untuk menerima input, menjalankan model, 

menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan 

keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara menyeluruh   

5.  Komponen hardware 

Hardware berperan penting sebagai suatu media penyimpanan vital bagi 

sistem  informasi. Yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung 

database atau lebih mudah dikatakan sebagai sumber data dan informasi 

untuk memperlancar dan mempermudah kerja dari sistem informasi. 

6.  Komponen Software  

 Software berfungsi sebagai tempat untuk mengolah,menghitung dan 

memanipulasi data yang diambil dari hardware untuk menciptakan suatu 

informasi. 

7.      Komponen basis data 
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Basis data (database) merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan 

berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan di pernagkat keras 

komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. 

Data perlu disimpan dalam basis data untuk keperluan penyediaan 

informasi lebih lanjut. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan 

sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan berkualitas. Organisasi 

basis data yang baik juga berguna untuk efisiensi kapasitas 

penyimpanannya. Basis data diakses atau dimanipulasi menggunakan 

perangkat lunak paket yang disebut DBMS (Database Management 

System). 

8.      Komponen kontrol 

Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti bencana alam, 

api, temperatur, air, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan-kegagalan 

sistem itu sendiri, ketidak efisienan, sabotase dan lain sebagainya. 

Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan 

bahwa halhal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila 

terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi. 

 

2.2 Audit Sistem dan Teknologi Informasi  

2.2.1 Definisi Audit  

Audit Sistem Informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-

bukti untuk menentukan apakah sistem komputerisasi dapat mengamankan harta 

perusahaan, memelihara integritas data, dapat mendorong tercapainya tujuan 

organisasi secara effektif, dan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien 

[1]. 

 

2.2.1.1 Jenis –Jenis Audit  

Jenis audit umum dibagi menjadi 3 yaitu : audit laporan keuangan, audit 

kepatuhan, dan audit operasional [1]. 
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1. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor 

eksternal terhadap laporan keuangan kliennya untuk memberikan 

pendapat apakah laporan keuangan tersebut  disajikan sesuai dengan 

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Hasil audit lalu dibagikan 

kepada pihak luar perusahaan seperti kreditor, pemegang saham, dan 

kantor pelayanan pajak. 

2. Audit kepatuhan (compliance audit). Audit Kepatuhan adalah proses 

kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti 

prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang 

berwenang. Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah yang 

diperiksa sesuai dengan kondisi, peratuan, dan undang-undang 

tertentu. Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam audit kepatuhan 

berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Contohnya ia mungkin 

bersumber dari manajemen dalam bentuk prosedur-prosedur 

pengendalian internal. Audit kepatuhan biasanya disebut fungsi audit 

internal, karena oleh pegawai perusahaan. 

3. Audit operasional merupakan penelahaan secara sistematik aktivitas 

operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Dalam 

audit operasional, auditor diharapkan melakukan pengamatan yang 

obyektif dan analisis yang komprehensif terhadap operasional-

operasional tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk : 

1.  Menilai kinerja, kinerja dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan, 

standar-standar, dan sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh 

manajemen, 

2.  Mengidentifikasikan peluang dan 

3.  Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih 

lanjut. Pihak-pihak yang mungkin meminta dilakukannya audit 

operasional adalah manajemen dan pihak ketiga. Hasil audit 
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operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya 

audit tersebut. 

2.2.1.2  Tujuan Audit 

 Tujuan audit sistem informasi dapat disimpulkan secara garis besar 

terbagi menjadi empat tahap, yaitu [1] 

1. Pengamanan Aset  

Aset informasi suatu perusahaan seperti perangkat keras (hardware) 

perangkat lunak (software), sumber daya manusia, file data harus 

dijaga oleh suatu sistem pengendalian intern yang baik agar tidak 

terjadi penyalahgunaan aset. 

2. Menjaga integritas Data  

Integritas data (data integrity) adalah salah satu konsep dasar sistem 

informasi. Data memiliki atribut-atribut tertentu seperti: kelengkapan, 

kebenaran, dan keakuratan. 

3. Efektifitas  

Sistem Efektifitas sistem informasi perusahaan memiliki peranan 

penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi 

dapat dikatakan  efektif bila sistem informasi tersebut telah sesuai 

dengan kebutuhan user. 

4. Efisiensi  

Sistem Efisiensi menjadi hal yang sangat penting ketika suatu 

komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai. 

 

2.3 Pengertian Absensi  

Absensi adalah daftar administrasi ketidakhadiran seorang pegawai. Bukti 

kehadiran pegawai di tempat kerja, karyawan diwajibkan melakukan absensi baik 

pada saat masuk dan pada saat meninggalkan tempat kerja. Absensi merupakan 

pencatatan daftar kehadiran seorang yang nantinya akan menghasilkan laporan-
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laporan terkait, ketidakhadiran, kerja lembur dan jam masuk kerja karyawan atau 

pegawai.[18] 

 

2.3.1 Tujuan Absensi  

Untuk meningkatkan kedisplinan pegawai. Daftar absensi sangat penting 

bagi atasan untuk mengetahui keadaan bawahannya. Adapun tujuan absensi 

tersebut sebagai berikut [18]: 

1. Untuk melihat kehadiran pegawai 

2. Untuk meningkatkan kedisplinan pegawai 

3. Untuk meningkatkan semangat pegawai 

4. Untuk meningkatkan keadaan bawahan dihari kerja 

5. Untuk mengetahui apakah bawahan mempunyai semangat kerja 

dengan melihat kehadiran karyawan dihari kerja 

6. Sebagai bahan laporan kepada bagian kepada atasan tentang karyawan 

yang disiplin 

 

2.4 Pengertian Penggajian  

Gaji adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan 

secara teratur kepada seorang pegawai atas jasa dan hasil kerjanya. Gaji sering 

juga disebut sebagai upah,dimana keduanya merupakan suatu bentuk 

kompensasi,yakni imbalan jasa yang diberikan kepada seorang pegawai 

berdasarkan masa waktu,biasanya setiap bulan.[19] 

 

2.4.1  Fungsi Penggajian [19] 

1. Untuk menarik pekerja yang mempunyai kemampuan ke dalam 

organisasi 

2. Untuk mendorong pekerja agar menunjukan prestasi yang tinggi 

3. Untuk memilahara prestasi pekerja selama periode yang panjang  

4. Untuk menentukan gaji yang adil dan layak  
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2.4.2 Tujuan Penggajian [19] 

a. Ikatan kerja sama 

Dengan pemberian gaji terjalinlah ikatan kerja sama formal antara majikan 

dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas -tugasnya dengan 

baik, sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar gaji sesuai 

dengan perjanjian yang disepakati. 

b. Kepuasan kerja 

Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja 

dari jabatannya. 

c. Pengadaan efektif 

Jika program gaji ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan untuk 

perusahaan akan lebih mudah. 

d. Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah 

memotivasi bawahannya. 

e. Stabilitas karyawan 

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal 

konsistensi yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin. 

f. Disiplin 

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan 

semakin baik. Karyawan akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan 

yang berlaku. 

h. Pengaruh pemerintah 

Jika program gaji sesuai dengan undang - undang yang berlaku (seperti 

batas gaji minimum) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. 
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2.5  Pengertian Teknologi Informasi  

Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk 

memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam 

berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi 

yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, 

bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk 

pengambilan keputusan.[9] 

 

2.5.1 Pengertian IT Governance  

 IT Governance adalah satu cabang dari tata kelola perusahaan yang 

terfokus pada sistem teknologi informasi (TI) serta manajemen kinerja dan 

resikonya. Meningkatnya minat pada tata kelola TI sebagian besar muncul karena 

adanya prakarsa kepatuhan serta semakin diakuinya kemudahan proyek TI untuk 

lepas kendali yang dapat berakibat terhadap kinerja suatu organisasi.[9] 

 

2.5.1.1 Tujuan IT Governance 

1. Meningkatkan peranan IT terhadap kinerja organisasi dalam mencapai 

tujuan dan sasarannya 

2. Menyelaraskan investasi IT dan prioritas-prioritas bisnis dengan lebih 

teliti 

3. Mengelola, mengevaluasi, membuat prioritas, membiayai, mengukur 

dan mengamati permintaan-permintaan pelayanan IT dan hasil kerja dan 

memenuhinya, dengan lebih konsisten dan berulang sesuai dengan 

behavior yang dapat mengoptimalkan keuntungan bisnis. 

4. Mengelola utilisasi pertanggung jawaban sumber daya dan aset 

5. Menjamin penyediaan dan penyelesaian IT sesuai dengan perencanaan, 

pembiayaan dan tanggung jawab 

http://computers-inc.blogspot.com/2012/03/pengertian-teknologi-informasi.html
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6. Membuat, menetapkan dan menjelaskan keadaan yang diminta untuk 

dipertanggun-jawabkan dan diputuskan secara benar (mendefinisikan 

dan mengotorisasi peraturan secara jelas). 

7. Mengelola resiko, tantangan dan kemungkinan secara proaktif 

8. Memperbaiki kinerja organisasi IT, memenuhi permohonan, 

mengembangkan dan mendewasakan staf. 

9. Memperbaiki pelayanan dan mau mendengarkan pelanggan secara 

keseluruhan 

 

2.5.1.2  Tujuan dan 8 Karakteristik Utama Good Governance [17] 

1. Meningkatkan peranan IT terhadap kinerja organisasi dalam mencapai 

tujuan dan     sasarannya menciptkan tata kelola atau sistem pengelolaan 

organisasi 5. 

2. Mengelola,mengevaluasi,membuat prioritas,membiayai,mengukur dan 

mengamati permintaan – permintaan pelayanan TI dan hasil kerja dan 

memenuhinya,dengan lebih konsisten dan berulang sesuai dengan 

behavior yang dapat mengoptimalkan keutungan bisnis Rule of law. 

Penegak hukum yang adil bagi semua pihak tanpa 

pengecualian,menjunjung tinggi HAM dan memperlihatkan nilai – nilai 

yang hidup dalam masyarakat. 

3. Mengelola resiko,tantangan dan kemungkinan secara proaktif 

kesetraan,memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat 

untuk meningkatkan kesejahteraannya. 

4. Memeperbaiki pelayananan dan mau mendengarkan pelanggan secara 

keseluruhan akuntabilitas.meningkatkan akuntabilitas para pengambil 

keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan 

masyarakat luas. 

5. Membuat,menetapkan dan menjelaskan keadaan yang diminta untuk 

dipertnggungjawabkan dan diputuskan secara benar (mendefinisikan dan 
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mengotorisasi peraturan secara jelas). Berorientasi consensus. 

Mengambil keputusan berdasarkan keputusan berdarkan kesepakatan dan 

hasil musywarah bersama. 

6. Memperbaiki kinerja organisasi IT, memenuhi 

pemohonan,mengembangkan dan mendewasakan staf. Efektif dan 

Efisien. Menjamin terselenggaranya pelayananan kepada masyarakat 

dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan 

bertanggungjawab. 

7. Menjamin penyediaan dan penyelesaian IT sesuai dengan 

perencanaan,pembiayaan dan tanggungjawab respontif. Meningkatkan 

kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat 

tanapa terkecuali. 

8. Menyelaraskan investasi IT dan prioritas – prioritas bisnis dengan lebih 

teliti partisipatif. Meningkatkan keterlibatan dan peranana 

masyarakat,mendengarkan keluhan dan banyak berinteraksi dengan 

masyrakat. 

 

2.6 Model Audit Tata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi 

Ada berbagai standar model Audit tata kelola TI yang banyak digunakan saat ini, 

antara lain: 

(1) The IT  Infrastructure Library (ITIL) 

ITIL dikembangkan oleh  The Office of Government Commerce 

(OGC) suatu badan dibawah  pemerintah  Inggris, dengan bekerjasama dengan 

The IT Service Management Forum (itSMF) dan British Standard Institute(BSI) 

[15]. ITIL merupakan suatu framework pengelolaan  layanan TI (IT Service 

Management–ITSM) yang sudah diadopsi sebagai standar  industri  

pengembangan industri perangkat lunak didunia.[15] 

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

Lima bagian ITIL menekankan pada pengolahan siklus hidup layanan yang 

disediakan oleh IT adalah : 

1. Service Startegy 

2. Service Design  

3. Service Operation  

4. Continual Service Improvement 

Standar ITIL berfokus  kepada  pelayanan customer, dan sama sekali tidak 

menyertakan proses penyelarasan strategi perusahaan terhadap strategi TI yang 

dikembangkan. 

 

(2) ISO/IEC17799 

 ISO/IEC17799 dikembangkan oleh The International Organization 

for Standardization (ISO) dan  The International Electrotechnical Commission 

(IEC) [14]. ISO/IEC17799 bertujuan  memperkuat 3 (tiga) element dasar 

keamanan  informasi, yaitu: 

a) Confidentiality : memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh yang 

berhak. 

b) Integrity: menjaga   akurasi  dan  selesainya informasidanmetodepemrosesan. 

c) Availability : memastikan bahwa user yang terotorisasi mendapatkan akses 

kepada informasi dan  aset  yang  terhubung  dengannya  ketika 

memerlukannya. 
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(3)  COSO (Committee of   Sponsoring  Organization   of  the  Treadway 

Commission) 

COSO  merupakan  sebuah organisasi di Amerika yang  berdedikasi 

dalam meningkatkan  kualitas pelaporan  finansial mencakup etika bisnis, kontrol 

internal dan corporate governance[5]. COSO framework terdiri dari 3 dimensi yaitu 

[14]: 

 

Gambar 2.1 Framework Coso 

 

1. Komponen kontrol COSO 

COSO mengidentifikasi 5 komponen kontrol yang diintegrasikan dan 

dijalankan dalam semua unit bisnis, dan  akan membantu mencapai  sasaran kontrol 

internal: 

a. Monitoring. 

b. Information  and  Communications. 

c. Control activities. 

d. Risk assessment. 

e. Control environment. 
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1) Sasaran kontrol dan internal 

Sasaran kontrol internal dikategorikan menjadi beberapa area sebagai 

berikut: 

(1) Operations - efisisensi dan efektifitas operasi dalam  mencapai  

sasaran bisnis  yang juga meliputi tujuan performansi dan 

keuntungan. 

(2) Financial reporting  - persiapan pelaporan anggraran finansial 

yang dapat dipercaya. 

(3) Compliance -  hukum dan aturan yang dapat dipercaya. 

 

2) Unit AktifitasTerhadap Organisasi 

Dimensi ini mengidentifikasikan unit aktifitas pada organisasi yang 

menghubungkan  kontrol internal. Kontrol internal menyangkut keseluruhan 

organisasi dan semua bagian-bagiannya. Kontrol internal seharusnya 

diimplementasikan terhadap unit-unit dan aktifitas organisasi. 

 

(4) TOGAF (The open Group Architecture Framework) 

TOGAF adalah suatu kerangka terperinci dan seperangkat alat 

pendukung untuk mengembangkan satu enterprise architecture. Di pergunakan 

dengan bebas oleh apapun organisasi yang mengembangkan untuk mendisain, 

evaluasi dan membangun enterprise architecture.[14] 

TOGAF memandang enterprise architecture ke dalam empat kategori yaitu: 

1. Business Architecture: Mendeskripsikan tentang bagaimana proses bisnis 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

2. Application Architecture: Merupakan pendeskripsian bagaimana aplikasi 

tertentu didesain dan bagaimana interaksinya dengan apikasi lainnya. 

3. Data Architecture: Adalah penggambaran bagaimana 

penyimpanan, pengelolaan dan pengaksesan data pada perusahaan. 
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4. Technical Architecture: Gambaran mengenai infastruktur hardware dan 

software yang mendukung aplikasi dan bagaimana interaksinya. 

 

         Gambar 2.2 Framework Togaf 

TOGAF secara umum memiliki struktur dan komponen sebagai berikut: 

1. Architecture Development Method (ADM): Merupakan bagian utama 

dari TOGAF yang memberikan gambaran rinci bagaimana menentukan 

sebuah enterprise architecture secara spesifik berdasarkan kebutuhan 

bisnisnya. 

2. Foundation Architecture (Enterprise Continuum): Foundation 

Architecture merupakan sebuah “framework-within-a-framework” dimana 

didalamnya tersedia gambaran hubungan untuk pengumpulan arsitektur 

yang relevan, juga menyediakan bantuan petunjuk pada saat terjadinya 

perpindahan abstraksi level yang berbeda. Foundation Architecture dapat 

dikumpulkan melalui ADM. Terdapat tiga bagian pada foundation 
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architecture yaitu Technical Reference Model, Standard Information 

dan Building Block Information Base. 

3. Resource Base: Pada bagian ini terdapat informasi mengenai guidelines, 

templates,checklists,latarbelakang informasi dan detil material pendukung 

yang membantu arsitek didalam penggunaan ADM 

(5) Control Objectives for Information and related  Technology (COBIT) 

COBIT Framework dikembangkan oleh IT Governance Institute, sebuah 

organisasi yang  melakukan studi tentang model pengelolaan TI yang berbasis 

diAmerika Serikat. COBIT Framework  terdiri atas 4 domain utama [4]: 

1. PO (Planning & Organisation) 

2. AI (Acquisition & Implementasion) 

3. DS (Delivery & Support) 

4. ME (Monitoring & Evaluation) 

 

2.7   Pengertian Cobit  

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) 

adalah sekumpulan dokumentasi dan panduan yang mengarahkan pada IT 

governance yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna (user) 

untuk menjembatani pemisah antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan 

permasalahan-permasalahan teknis. IT Governance adalah sistem  yang  mengatur 

dan  mengendalikan seluruh proses teknologi informasi perusahaan/organisasi 

yang strukturnya akan menetapkan pendistribusian  hak dan  tanggung jawab 

antara pihak-pihak yang terlibat juga berisikan peraturan serta strategi yang 

ditetapkan perusahaan/ organisasi[4]. 

Information System Audit and Control Association (ISACA) 

memperkenalkan sebuah kerangka untuk mengelola IT Governance di sebuah 

perusahaan yang dikenal dengan nama COBIT (Indrajit, 2004). Pada dasarnya 

COBIT dikembangkan untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan 
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manajemen terhadap informasi dengan menjembatani kesenjangan antara resiko 

bisnis, kontrol dan masalah teknik (Putra, 2009).  Karakteristik utama kerangka 

kerja COBIT menurut Surendro (2004: 243) dan Pandji (2007: 13)  adalah  

pengelompokkan aktivitas teknologi informasi dalam empat domain, yaitu Plan 

and Organise (PO), Acquire and Implement (AI), Deliver and Support (DS) serta 

Monitor and Evaluate (ME). Domain  PO menyediakan arahan untuk 

mewujudkan solusi penyampaian (AI) dan penyampaian jasa (DS). Keterkaitan 

keempat domain COBIT dapat dilihat dalam gambar F.2 (ITGI, COBIT 4.1, 

2007). 

Plan and Organise

Acquire and 

Implement

Deliver and 

Support

Monitor and Evaluate
 

           Gambar 2.3 Keterkaitan Domain dalam COBIT 

 

2.7.1 Kerangka Kerja Cobit  

1. Kerangka Kerja COBIT 

Secara jelas, COBIT membagi proses pengelolaan  teknologi informasi 

menjadi empat domain  utama dengan total tiga puluh empat proses teknologi 

informasi. Masing-masing domain dalam COBIT mempunyai beberapa rincian 

sebagai berikut [4]: 

1. Planning & Organisation  (PO) 

Domain  ini menitik beratkan  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. 

          



II-19 
BAB II LANDASAN TEORI 
 
 

 
 

             Tabel.1 Proses Teknologi Informasi dalam Domain PO 

PO1 Mendefinisikan rencana strategis TI 

PO2 Mendefinisikan arsitektur informasi 

PO3 Menentukan arahan teknologi 

PO4 
Mendefinisikan proses TI, organisasi dan 

keterhubungannya 

PO5 Mengelola investasi TI 

PO6 Mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen 

PO7 Mengelola sumber daya TI 

PO8 Mengelola kualitas 

PO9 Menaksir dan mengelola resiko TI 

PO10 Mengelola proyek 

 

2. Acquisition & Implementation (AI) 

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.Domain AI ini terdiri dari 7 (tujuh) proses teknologi 

informasi seperti terlihat pada tabel 2. 

         Tabel 2 Proses Teknologi Informasi dalam Domain AI 

AI1 Mengidentifikasi solusi otomatis 

AI2 Memperoleh dan memelihara software aplikasi 

AI3 Memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi 

AI4 Memungkinkan operasional dan penggunaan 

AI5 Memenuhi sumber daya TI 

AI6 Mengelola perubahan 

AI7 Instalasi dan akreditasi solusi beserta perubahaannya 
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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. Domain DS ini terdiri dari 13 (tiga belas) proses 

teknologi informasi seperti terlihat pada tabel 3. 

  Tabel.3 Proses Teknologi Informasi dalam Domain DS 

DS1 Mendefinisikan dan mengelola tingkat layanan 

DS2 Mengelola layanan pihak ketiga 

DS3 Mengelola kinerja dan kapasitas 

DS4 Memastikan layanan yang berkelanjutan 

DS5 Memastikan keamanan sistem 

DS6 Mengidentifikasikan dan mengalokasikan biaya 

DS7 Mendidik dan melatih pengguna 

DS8 Mengelola service desk dan insiden 

DS9 Mengelola konfigurasi 

DS10 Mengelola permasalahan 

DS11 Mengelola data 

DS12 Mengelola lingkungan fisik 

DS13 Mengelola operasi 

 

3. Monitoring and Evaluation(ME) 

Domain  ini berfokus pada masalah kendali-kendali yang diterapkan dalam 

organisasi, pemeriksaan intern dan ekstern dan jaminan independent dari proses 

pemeriksaan yang dilakukan.Domain ME ini terdiri dari 4 (empat) proses 

teknologi informasi seperti terlihat pada tabel.4. 
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           Tabel 4 Proses Teknologi Informasi dalam Domain ME 

ME1 Mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI 

ME2 Mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal 

ME3 Memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal 

ME4 Menyediakan tata kelola TI 

 

COBIT memberikan  satu  langkah  praktis melalui  domain dan  framework 

yang  menggambarkan aktivitas teknologi informasi dalam suatu struktur dan 

proses yang disesuaikan. Gambaran kerangka kerja (framework) COBIT secara 

keseluruhan dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2.4 Kerangka Kerja COBIT 4.1 

(Sumber: Information Technology Governace Institute, 2007) 

 

COBIT mempunyai model kematangan (maturity models) untuk mengontrol 

proses-proses TI dengan  menggunakan  metode  penilaian  (scoring) sehingga 

suatu organisasi dapat menila iproses-proses TI yang dimilikinya dari skala non-
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existent sampai dengan optimized  (dari 0 sampai  5).Selain itu,COBIT juga  

mempunyai ukuran-ukuran  lainnya sebagai berikut: [12] 

Critical Success Factors (CSF) – mendefinisikan hal-hal  atau kegiatan 

penting yang dapat digunakan  manajemen  untuk dapat mengontrol proses-

prosesTI diorganisasinya. 

Key Goal Indicators (KGI) – mendefinisikan  ukuran-ukuran yang akan 

memberikan gambaran kepada manajemen apakah prosesproses TI yang ada telah 

memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada. KGI  biasanya berbentuk berbentuk 

informasi: 

1.Ketersediaan informasi yang diperlukandalam  mendukung kebutuhan bisnis. 

2. Efisiensi biayadari proses dan operasi yang dilakukan. 

3. Konfirmasi reliabilitas, efektifitas, dan compliance. 

Key Performance Indicators (KPI) – mendefinisikan  ukuran-ukuran untuk 

menentukan kinerja proses-proses TI dilakukan  untuk mewujudkan tujuan yang 

telah ditentukan. KPI biasanya berupa indicator kapabilitas, pelaksanaan, dan 

kemampuan sumber dayaTI. 

 

2.7.1.1Maturity 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 COBIT untuk proses- proses yang 

terdapat pada Control process yang telah ditentukan sebelumnya.  Responden 

akan memilih tingkat pengelolaan yang sangat sesuai dengan kondisi saat ini [10] 

 

2.7.1.2  Pengukuran Skala Maturity COBIT 

Maturity model terdiri dari pengembangan metode penilaian sehingga suatu 

organisasi dapat menilaidirinyadari keadaan non-existent sampai keadaan 
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optimized (0-5). Untuk setiap proses IT, terdapat suatu skala ukuran bertahap, 

berdasarkan rating sebagai berikut [4] : 

1. 0-Non Existent,:  

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

Organisasi sama sekali tidak mengetahui adanya masalah. 

2. 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. 

3. 2-Repeatable, 

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. 

4. 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. 

5. 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. 
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Implementasi proses dilakukan secara baik. Otomasi dan perangkat yang 

digunakan terbatas 

6. 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. 

Pendekatan ini diambil berdasarkan maturity model software engineering 

institute. Terhadap tingkatan dalam model ini dikembangkan untuk tiap 34 proses 

COBIT (Sasongko, 2009). 

 

2.8   Orientasi Pada Domain DS 

Domain DS adalah pengelolaan yang berhubungan dengan penyampaian 

layanan yang diinginkan dan sesuai kebutuhan, yang terdiri dari pengoperasian 

sistem, pengamanan data, pengaturan jaringan, berkesinambungan dengan aspek 

bisnis sampai dengan pengadaan pelatihan user. DS (Delivery and Support) 

adalah sebuah implementasi untuk menguji dan meningkatkan mutu pelayanan TI 

pada perusahaan. Sebelum melakukan audit harus mengenal perusahaan dan 

melihat bagaimana pelayanan TI saat ini, dan saat melakukan pengujian maka 

dapat diketahui sejauh mana tingkat pelayanan sistem informasi yang dilakukan 

dalam proses bisnis perusahaan, apakah sudah memenuhi kebutuhan bisnis 

perusahaan.[11] 

Proses mengelola data (DS 11)  

Proses DS 11 Manage Data secara umum di persyaratan bahwa untuk dapat 

mengelola secara efektif perlu dilakukan: 

1. Melakukan identifikasi kebutuhan data.  
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2. Menetepkan prosedur dalam mengelola media library, backup dan 

recovery dan serta pengahupusan media. 

3. Memberikan jaminan kualitas,ketepatan waktu dan ketersediaan data. 

Dengan pengelolaan data secara efektif dapat memenuhi kebutuhan bisnis 

dalam megoptimalkan penggunaan informasi dan memberikan jaminan bahwa 

informasi yang diperlukan senantiasa tersedia. 

Peroses pengolaan data memfokuskan pada upaya menjaga 

kelengkapan,keakuratan,ketersediaan dan produksi terhadap data yang akan 

dicapai dengan melakukan: 

1. Backup data menguji restorasi.  

2. Mengelola penyimpanan data baik secara onsite maupun offsite.  

3. Penghapusan data dan media /peralatan secara aman. 

Proses pengolahaan data diukur dengan beberapa indikator,sebagai berikut: 

1. Kepuasaan user akan ketersediaan data. 

2. Persentase keberhasilan restorasi data. 

3. Jumlah insiden dimana data sensitif ditemukan setelah pengahpusan 

media. 

Beberapa indikator kinerja (KPI) dalam pencapaian tujuan (KGI) dalam 

proses DS11 juga direferensi sebagai objek pertanyaan yang meliputi beberapa hal 

berikut: 

1. Penggujian terhadap media backup.  

2. Kecepatan peroses restorasi. 

3. Keberhasilan peroses restorasi. 

4. Keamanan data sensitif setelah disposal. 

5. Penanganan insiden kapasitas penyimpanan. 

6. Keandalan sistem karena proses peroses pemulihan 
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DELIVERY AND SUPPORT (DS) 

1. DS1-Menetapkan dan mengatur tingkat pelayanan (Define and Manage 

Service Levels) 

2. DS2-Mengelola layanan pihak ke tiga (Manage Third-Party Services) 

3. DS3-Mengelola kapasistas dan kinerja (Manage performance and 

Capacity) 

4. DS4-Menjamin layanan berkelanjutan (Ensure Continuous service) 

5. DS5-Menjamin keamanan sistem (Ensure System Security) 

6. DS6-Mengidentifikasikan dan mengalokasikan biaya (Identify and 

Allocate Cost) 

7. DS7-Mendidik dan melatih user (Educate and Train Users) 

8. DS8-Mengelola layanan dan Insiden (Manage Service Desk and 

Incidents) 

9. DS9-Mengelola konfigurasi (Manage the Configuration) 

10. DS10-Mengelola Masalah (Manage problems) 

11. DS11-Mengelola Data (Manage Data) 

12. DS12-Mengelola Lingkungan Hidup (Manage The Physical Environment) 

13. DS13-Mengelola Operasi (Manage Operations) 

Gambar 2.5 Control Objectives Domain DS 

 

2.9 Perbadingan model – model standar IT Governance  

Pada tabel berikut menunjukan bahwa ITIL melakukan sebagian proses  PO 

(Planning & Organisation) dibadingkan pada domain Cobit,Coso,Itil maupun 

Iso.[16] 

 PO

1 

PO

2 

PO

3 

PO

4 

PO

5 

PO

6 

PO

7 

PO

8 

PO

9 

PO

10 

PO

11 

Cobit 
+ + + + + + + + + +  

Coso 
+ + + + - + + + + -  

ITil 
- - + + + - - - - + - 

Iso 
- + + + - + + + + _  

(+) Addressed 

(-)  Not or rarely addressed 

     Tabel 2.1 Matriks Peroses COBIT, COSO,ITIL,ISO (Pada Domain PO)  



II-27 
BAB II LANDASAN TEORI 
 
 

 
 

Pada tabel berikut ini menunjukan bahwa semua pada domain 

Cobit,Coso,Itil  melakukan proses AI (Acquisition & Implementation) kecuali Iso 

pada domai AI1 tidak melakukan peroses didalamnya 

 AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 

Cobit + + + + + + + 

Coso + + + + + + + 

ITil + + + + + +  

Iso - + + + + +  

(+) Addressed 

(-)  Not or rarely addressed  

Tabel 2.2 Matriks Proses COBIT, COSO,ITIL,ISO (Pada Domain AI) 

Pada tabel berikut ini peroses pada domain Coso melakukan sebagian 

peroses DS (Delivery and Support), 

 
DS

1 

DS

2 

DS

3 

DS

4 

DS

5 

DS

6 

DS

7 

DS

8 

DS

9 

DS

10 

DS 

11 

DS 

12 

DS 

13 

Cobit 
+ + + + + + + + + + + + + 

Coso 
+ - + + + - + - + - + + - 

ITil 
+ + + + + + - + + + + + + 

Iso 
- + + + + - + + + + + + + 

(+) Addressed 

(-)  Not or rarely addressed 

     Tabel 2.3 Matriks Proses COBIT, COSO,ITIL,ISO (Pada Domain DS)  
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 Pada tabel beriktut ini menunjukan bahwa pada domain Coso dan Itil tidak 

melakukan peroses ME (Monitoring and Evaluation) dan Iso tidak melakukan dua 

peroses pada domain M3 dan M4. 

 M1 M2 M3 M4 

Cobit 
+ + + + 

Coso 
- - - - 

ITil 
- - - - 

Iso 
+ + - - 

(+) Addressed 

(-)  Not or rarely addressed 

Tabel 2.4 Matriks Proses Perbandingan COBIT, 

 COSO,ITIL,ISO (Pada Domain M) 

2.9.1 Kesimpulan Perbandingan Model –model Standar Pengelolaan TI 

Tabel 2.5 di bawah ini menunjukan model – model standar selain COBIT 

tidak mempunyai range spektrum yang seluas COBIT. Model – model tersebut 

hanya melakukan sebagian dari peroses – proses pengelolaan yang ada di dalam 

COBIT [16]. 

Standar Domain COBIT 

PO AI DS M 

COSO + + 
o  - 

ISO 
o  + + o  

ITIL 
o  + + - 

       +       Frequently addresed 

o     Moderately addresed 

-    Not or rarely addresed 

        Tabel 2.5 Model –model Standar Pengelolaan TI 
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