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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

 

2.1 Pengertian Dasar Sistem, Informasi, Sistem Informasi dan Sistem 

Informasi Manajemen 

2.1.1 Definisi Sistem 

Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang saling terintegrasi dengan 

maksud yang sama untuk mencapai satu tujuan[18]. Dan juga,sistem merupakan 

kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu 

kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Di dalam perusahaan, yang 

dimaksud elemen dari sistem adalah departemen-departemen internal, seperti 

persediaan barang mentah, produksi, persediaan barang jadi, promosi, penjualan, 

keuangan, personalia; serta pihak eksternal seperti supplier dan konsumen yang 

saling terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan usaha[20]. 

Dalam buku karangan Jogianto, sistem adalah suatu jaringan kerja dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang 

tertentu[9]. Pengertian lain dan masih dalam buku yang sama, sistem adalah 

kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu[9]. 

Menurut Jogianto, bahwa suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-

sifat tertentu, yaitu memiliki komponen – komponen (components), batas sistem  

(boundary), lingkungan sistem (Environment), penghubung (Interface), masukan  

(Input), keluaran (Output), pengolah (Proses), sasaran (Objective), dan tujuan 

(Goal). Karakteristik sistem dapat digambarkan sebagai berikut [8] : 
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Gambar 2.1Karakteristik Sistem[8] 

 
Sistem memiliki ciri-ciri yang terhubung satu sama lain. Ciri-ciri sistem 

diuraikan sebagai berikut [3]: 
1. Tujuan Sistem  

Merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem.  
2. Batas Sistem  

Merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. 

3. Sub Sistem  
Merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem, sub sistem ini bisa phisik 

ataupun abstrak.  
4. Hubungan Sistem   

Merupakan hubungan yang terjadi antar sub sistem dengan sub sistem lainnya 

yang setingkat atau antara sub sistem dengan sistem yang lebih besar. Ada dua 

macam hubungan sistem, yaitu hubungan horizontal dan hubungan vertikal. 

Hubungan vertikal disebut sebagai hubungan khirarki yang menggambarkan 

tingkatan, sedangkan hubungan horizontal menggambarkan hubungan antara sub 

sistem dengan sub sistem lain yang setingkat. Khirarki sistem pada dasarnya 

menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lebih besar yang disebut 
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sebagai super sistem dan hubungan dengan sistem yang lebih kecil yang disebut 

sebagai sub sistem. 

5. Input – Proses – Output  
Ciri lain dari sistem adalah melihat dari sudut fungsi dasarnya yaitu : Input, 

Proses dan Output. Fungsi ini juga menunjukan bahwa ssstem sebagai proses tidak 

bisa berdiri sendiri, harus ada input dan output. 

 

2.1.2 Definisi Informasi 

Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen 

sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan 

yang relevan yang dibutuhkan oleh orang untuk menambah pemahamannya 

terhadap fakta-fakta yang ada. Informasi bagi setiap elemen akan berbeda satu 

sama lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing[20]. 

Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi 

suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan mempunyai nilai yang nyata 

yang dapat dipahami di dalam keputusan-keputusan sekarang maupun masa 

depan[5]. Sumber dari informasi adalah data. Data adalah sebagai bahan mentah 

dari informasi, yang dirumuskan sebagai sekelompok lambang-lambang tidak acak 

yang menunjukkan jumlah atau tindakan atau hal-hal lain[5].Atau dengan kata lain 

dapat disimpulkan data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-

kejadian dan kesatuan yang nyata.  

Informasi dalam suatu lingkungan sistem informasi memiliki beberapa ciri-

ciri yaitu[27] : 

- Benar atau salah, Ini dapat berhubungan dengan realitas atau tidak bila 

penerimaan informasi yang salah dipercayai mengakibatkan sama seperti 

benar. 

- Baru, Informasi dapat sama sekali baru dan segar bagi penerimanya. 

- Tambahan, Informasi dapat memperbaharui atau memberikan tambahan 

baru pada informasi yang talah ada. 

- Korektif, Informasi dapat menjadi suatu korektif atas informasi yang salah. 
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- Penegas, Informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada, ini 

berguna karena meningkatkan persepsi penerimanya atau kebenaran 

informasi tersebut. 

Jhon Burch (1986; 3) mengemukakan suatu bentuk siklus informasi 

(Information Cycle) atau Siklus Pengolahan Data ( Data Processing Cycle) seperti 

terlihat pada gambar 2.2 berikut[10] : 

 

Gambar 2.2 Siklus Informasi (Information Cycle)[10] 
 

2.1.3 Definisi Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan gabungan dari komputer dan user yang 

mengelola perubahan data menjadi informasi serta menyimpan data dan informasi 

tersebut[12]. Beberapa pengertian lain, bahwa Sistem informasi merupakan 

komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerjasama untuk 

mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi tersebut 

untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi dan 

pengendalian[11].Dan juga, Sistem informasi merupakan kombinasi antara 

prosedur kerja, informasi, orang dan teknologi informasi yang di organisasikan 

untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi[18]. 
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Menurut Jogianto (2005) faktor – faktor yang menentukan kehandalan dari 

suatu sistem informasi atau informasi dapat dikatakan baik jika memenuhi 

kriteria-kriteria sebagai berikut[9] : 

1. Keunggulan (usefulness) 

Yaitu suatu sistem yang harus dapat menghasilkan informasi yang tepat dan 

relevan  untuk  mengambil keputusan manajemen dan  personil  operasi  

dalam organisasi. 

2. Ekonomis 

Kemampuan sistem yang mempengaruhi sistem harus bernilai manfaat 

minimal, sebesar biayanya. 

3. Kehandalan (Reliability) 

Keluaran  dari  sistem  harus  mempunyai  tingkat  ketelitian  tinggi  dan  

sistem tersebut harus beroperasi secara efektif. 

4. Pelayanan (Customer Service) 

Yakni suatu sistem memberikan pelayanan yang baik dan efisien kepada para 

pengguna sistem pada saat berhubungan dengan organisasi. 

5. Kapasitas (Capacity) 

Setiap sistem harus mempunyai kapasitas yang memadai untuk menangani 

setiap periode sesuai yang dibutuhkan. 

6. Sederhana dalam kemudahan (Simplicity) 

Sistem tersebut lebih sederhana ( umum ) sehingga struktur dan operasinya 

dapat dengan mudah dimengerti dan prosedure mudah diikutin. 

7. Fleksibel (Fleksibility) 

Sistem informasi ini harus dapat digunakan dalam kondisi yang bagaimana 

yang diinginkan oleh organisasi tersebut atau pengguna tertentu. 
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Dalam Wikipedia, system informasi dapat dikategorikan dalam empat 

bagian, yaitu[31] : 

1. Sistem Informasi Manajemen 

2. Sistem Pendukung Keputusan 

3. Sistem Informasi Eksekutif 

4. Sistem Pemrosesan Transaksi 

 Peran penting sistem informasi menurut O’Brien untuk sebuah organisasi 

ataupun perusahaan adalah: 

1. Membantu proses dan operasional bisnis. 

2. Mendukung pengambilan keputusan Manajemen. 

3. Mendukung penciptaan keunggulan kompetitif yang strategis. 

 

2.1.4 Sistem Informasi Manajemen 

Konsep dasar sistem informasi manajemen adalah terdiri tiga suku kata 

yang memilki keterkaitan yatu sistem, informasi dan manajemen. Untuk sistem dan 

informasi sudah dijelaskan berdasarkan definisi beberapa ahli diatas. Manajemen 

berasal dari kata “manage” yang memiliki arti mengatur, mengurus atau 

mengelola. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, 

seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakandan pengendalian/pengawasan, 

yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya[20]. 

Manajemen terdiri dari proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pengelola 

perusahaan seperti merencanakan (menetapkan strategi, tujuan dan arah tindakan), 

mengorganisasikan, memprakarsai, mengkoordinir dan mengendalikan operasi 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan[20].Manajemen membutuhkan 

informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang akan dilakukan sumber 

informasi eksternal dan informasi internal. Informasi internal dapat diperoleh dari 

sistem informasi berupainformasi yang dihasilkan dari operasi pengolahan data 

elektrnik (PDE) dan informasi Non PDE[19]. 



 

Bab II  Landasan Teori 
 
 

II-7 

Menurut Gordon B.Davis SIM adalah sistem Informasi Manajemen adalah 

Suatu serapan teknologi baru kepada persoalan keorganisasian dalam pengolahan 

transaksi dan pemberian informasi bagi kepentingan keorganisasian[6]. Dan 

menurut George M.Scott, sistem Informasi Manajemen adalah serangkaian Sub-

sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu 

yang mampu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat 

serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan 

sifat manajer atas dasar criteria mutu yang telah ditetapkan[7]. Dan begitu juga 

menurut Frederick H. Wu, pengertian Sistem Informasi Manajemen adalah 

kumpulan dari sistem-sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung 

manajemen[4]. 

 Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

manajemen atau disingkat dengan SIM adalah serangkaian dari sub-sistem yang 

mendukung manajemen dengan terkoordinasi mampu memtransformasi data 

menjadi informasi untuk meningkatkan produktivitas dan demi kepentingan 

keorganisasian. Model Sistem Informasi Manajemen menurut Raymond McLeod, 

Jr. ini dapat digambarkan modelnya sebagai berikut[13] : 

 
Gambar 2.3 Model Sistem Informasi Manajemen[13] 
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2.2 E-Auction[17] 

 E-Auctionadalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang 

yang meliputi pngelolaan data Pengadaan berbasis internet yang didesain untuk 

mencapai suatu proses Pengadaan yang efektif, efisien, dan terintegrasi, singkatnya 

merupakan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang berbasis web, dan e-

Auction merupakan bagian dari e-Procurement. Implementasi e-Auction didikung 

dengan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik (UU No.11 Tahun 

2008) serta Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha 

Tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999). 

 

2.2.1 Maksud dan Tujuan Sistem[17] 

Maksud dan tujuan PT.KBS mengadakan sistem ini adalah : 

1) Agar PT. KBS dapat mengumumkan pekerjaannya yang akan diadakan PT. 

KBS secara online di internet. 

2) Vendor dapat melakukan CoQ secara online di internet. 

3) Untuk proses bidding aplikasi e-Auction disiapkan untuk melakukan 

bidding secara online (via internet) dan secara offline dalam artian vendor 

diundang datang untuk bidding. 

4) Membangun ruang bidding untuk 6 (enam) vendor berikut dengan 

perangkat keras. 

5) Mendukung penerapan GCG di perusahaan. 

 
 

2.2.2 Sistem e-Auction[17] 

Sistem e-Auctiondi PT. KBS memiliki ruang lingkup sebagai berikut : 

1) Menjembatani proses anggaran ke proses lelang online agar pengiriman 

informasi mengenai penyortiran supplier yang terpilih lebih terstruktur dan 

tidak terjadi kesalahan informasi. 

2) Proses e-Auction terjadi setlah melakukan penyotiran user atau supplier 

secara manual terlebih dahulu. 
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3) Untuk mendapatkan supplier yang men-supply barang dan jasa dengan 

kualitas terbaik dan harga terjangkau. 

4) Penggunaan sistem hanya untuk enam user atau supplier. 

 

2.3 Konsep Dasar Audit Sistem Informasi  

2.3.1 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[1]. 

Menurut Mulyadi, audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh 

dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-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[14]:  

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. 
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3. Audit 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, yaiitu [14]: 

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 : 

- Mengevaluasi kinerja 

- Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan 

- Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. 
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2.3.2 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 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[28]. 

George H.Bodnar terjemahan Jusuf, berpendapat mengenai audit sistem 

informasi adalah bahwa sebagian besar perusahaan memperkerjakan auditor intern 

dan ekstern untuk mengaudit system informasi. Fokus audit arus pada sistem 

informasi itu sendiri dan pada validitas dan akurasi data yang diproses oleh 

sistem[2]. 

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)[16]. 
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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 [16]: 

1) Meningkatkan perlindungan terhadap asset-aset (Asset safeguard) 

Aset informasi perusahaan seperti perangkat keras (hardware), perangkat 

lunak (software), sumber daya manusia, file data harus dihaga oleh suatu 

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[16]: 

 
Gambar 2.4 Factor influencing an organization toward control and audit of 

computer[16] 

 Tahapan audit yang harus dilakukan, masih menurut Weber adalah sebagai 

berikut [16]: 

1. Perencanaan Audit 

2. Pengumpulan bukti-bukti 

 

Berikut adalah diagram alir tahapan audit sistem informasi berdasarkan 

teori Weber [16]: 
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Gambar 2.5 Tahapan Audit Sistem Informasi 

(Sumber: Information System Control and Audit, Weber,1999)[16] 

 

2.4 Model –Model Standar Audit Tata Kelola Sistem Informasi/Teknologi 

Informasi 

Ada berbagai standar model Audit tata kelola TI yang banyak digunakan 

saat ini, antara lain: 
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2.4.1 ITIL[29] 

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: 

a) Menyelaraskan  layanan  TI  dengan  kebutuhan sekarang dan akan datang 

dari bisnis dan pelanggannya. 

b) Memperbaiki kualitas layanan-layanan TI. 

c) 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. 
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2.4.2 ISO/IEC 17799[25] 

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[23]: 

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); 
10. Pemenuhan (Compliance); 
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2.4.3 COSO  

The Comitte of Sponsoring Organizations of the treadway 

commission’s(COSO) dibentukpada tahun 1985 sebagai alinasi dari 5 (lima) organi

sasi 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[24]. 
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 [22] : 

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: 

a. Efektifitas dan efisiensi operasional 
 Efisisensi dan efektifitas operasi dalam  mencapai  sasaran  bisnis  yang  juga 

meliputi tujuan performansidan keuntungan. 
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b. Reliabilitas pelaporan 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. 

 

2.4.4 COBIT[24] 

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) Planning & Organisation 

2) Acquisition & Implementasion 

3) Delivery & Support 

4) Monitoring 

 

2.5 Orientasi Pada COBIT (Control Objectives for Information and related 

Technology) 

2.5.1 Definisi COBIT 

Disusun oleh Information Systems Audit and Control Foundation  

(ISACF®) pada tahun 1996. Edisi kedua dari COBIT diterbitkan pada tahun 1998. 

Pada tahun 2000 dirilis COBIT 3.0 oleh ITGI (Information Technology 

Governance Institute) dan COBIT 4.0 pada tahun 2005. Rilis terakhir COBIT 4.1 

dirilis pada tahun 2007 [21]. 
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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[15]. 
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[15]. 

 

2.5.2 Sejarah Perkembangan COBIT 

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[30]. 
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COBIT dikembangkan oleh IT governance Institute (ITGI) yang 

merupakan bagian dari Information Systems Audit and Control Association 

(ISACA) Menurut Campbell COBIT merupakan suatu cara untuk menerapkan IT 

governance. COBIT berupa kerangka kerja yang harus digunakan oleh suatu 

organisasi bersamaan dengan sumber daya lainnya untuk membentuk suatu standar 

yang umum berupa panduan pada lingkungan yang lebih spesifik. Secara 

terstruktur, COBIT terdiri dari seperangkat contol objectives untuk bidang 

teknologi indormasi, dirancang untuk memungkinkan tahapan bagi audit. Menurut 

IT Governance Institute Control Objectives for Information and related 

Technology (COBIT, saat ini edisi ke-4) adalah sekumpulan dokumentasi best 

practices untuk IT governance yang dapat membantu auditor, manajemen and 

pengguna ( user ) untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol 

dan permasalahan-permasalahan teknis. COBIT dan sejarah perkembangannya 

COBIT muncul pertama kali pada tahun 1996 yaitu COBIT versi 1 yang 

menekankan pada bidang audit, COBIT versi 2 pada tahun 1998 yang menekankan 

pada tahap kontrol, COBIT versi 3 pada tahun 2000 yang berorientasi kepada 

manajemen, dan COBIT versi 4 yang lebih mengarah kepada IT governance, dan 

4.1 pada tahun 2007[21]. 

Kerangka kerja COBIT Menurut Campbell dalam hirarki COBIT terdapat 4 

domain COBIT yang terbagi menjadi 34 proses dan 318 control objectives, serta 

1547 control practitices. Dalam setiap domain dan proses di dalamnya tersedia 

pula panduan manajemen, panduan audit, dan ringkasan bagi pihak eksekutif 

Adapun kerangka kerja COBIT secara keseluruhan terdiri atas control obejctives 

yang terdiri atas 4 tujuan pengendalian tingkat tinggi yang tercermin dalam 4 

domain, audit guidelines berisi 318 tujuan pengendalian bersifat rinci, dan 

management guidelines berisi arahan, baik secara umum dan spesifik mengenai 

hal-hal yang menyangkut kebutuhan manajemen [21]. 

 Berikut adalah gambar 4 domain yang saling keterkaitan dalam lingkup 

COBIT [15]: 
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Gambar 2.6 Keterkaitan Domain dalam COBIT 

(Sumber: Information Technology Governace Institute, 2007)[15] 

 

2.5.3 Framework COBIT 

2.5.3.1 Kerangka Kerja COBIT [26] 

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 (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. 

Tabel2.1Control Objectivesdalam Domain PO 

PO1 Mendefinisikan rencana strategis TI 

PO2 Mendefinisikan arsitektur informasi 

PO3 Menentukan arahan teknologi 

PO4 
Mendefinisikan proses TI, organisasi dan 

keterhubungannya 
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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 2.2. 

 
Tabel 2.2Control Objectivesdalam 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 2.3. 

 
Tabel 2.3Control Objectives 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 

 

 

 



 

Bab II  Landasan Teori 
 
 

II-24 
 

 

4. 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 2.4. 

 

Tabel 2.4Control Objectivesdalam 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 2.7. 
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Gambar 2.7 Kerangka Kerja COBIT 4.1 

 (Sumber: Information Technology Governace Institute, 2007)[15]  

 

2.5.3.2 Management Guidelines COBIT[15] 

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 di organisasinya. 

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. 

 

2.5.3.3 Maturity Model [15] 

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 Objectivesyang telah ditentukan sebelumnya.  Responden akan 

memilih tingkat pengelolaan yang sangat sesuai dengan kondisi saat ini 

(Jusuf,2009). 
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Gambar 2.8Maturity Model [15] 

 

2.5.3.4 Pengukuran Skala Maturity Model COBIT [15] 

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 2.5 Pengukuran Skala Maturity  

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. 
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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. 

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. 

 

Pendekatan  ini  diambil  berdasarkan  maturity  model software 

engineering institute. Terhadap  tingkatan dalam model ini dikembangkan untuk 

tiap 34 proses COBIT (Sasongko,2009). 
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2.6 Orientasi Pada Domain DS (Delivery and  Support) [15] 

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.Control Objectives pada domain DS adalah sebagai berikut : 

 
- DS1 Menetapkan dan mengatur tingkat pelayanan (Define and Manage  

Service Levels) 

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

- DS3 Mengelola kapasistas dan kinerja (Manage performance and  
Capacity) 

- DS4 Menjamin layanan berkelanjutan (Ensure Continuous service) 

- DS5 Menjamin keamanan sistem (Ensure System Security) 

- DS6 Mengidentifikasikan dan mengalokasikan biaya (Identify and  
Allocate Cost) 

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

- DS8 Mengelola layanan dan Insiden (Manage Service Desk and  
Incidents) 

- DS9 Mengelola konfigurasi (Manage the Configuration) 

- DS10 Mengelola Masalah (Manage problems) 

- DS11 Mengelola Data (Manage Data) 

- DS12 Mengelola Lingkungan Hidup (Manage The Physical  
Environment) 

- DS13 Mengelola Operasi (Manage Operations) 


