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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi (TI) dan komunikasi kini semakin pesat 

diberbagai bidang. Hal ini juga dapat dilihat dengan adanya  kebutuhan suatu 

perusahaan akan penerapan TI yang semakin meningkat guna untuk menunjang 

keberhasilan aktivitas dari bisnis dan meningkatkan kemampuan dalam kinerja. [1] 

Penggunaan dan pemanfaatan TI sebaiknya berfungsi dalam sebuah penyediaan dan 

orientasi layanan sehingga perusahaan atau sebuah instansi dapat menyelaraskan 

dengan adanya tujuan bisnis  

 Tata Kelola TI adalah satu kesatuan dari konsep dasar Corporate Governence 

melalui peningkatan dari efiseiensi dan efektivitas dalam proses Instansi yang selalu 

berhubungan dengan TI.[3] Tata kelola TI menyediakan sebuah struktur yang akan  

menghubungkan setiap proses TI, juga informasi dan sumber daya TI yang baik, benar, 

transparan sesuai tuntuan publik dan sesuai standar teknologi Informasi. [2] Salah satu 

isu yang sering marak saat ini berkenaan dengan adanya penggunaan TI adalah banyak 

organisasi sudah menggunakan TI tetapi belum sadar dengan adanya tata kelola TI 

yang sesuai standar untuk yang lebih optimal dan meningkatkan hasil, sekaligus dalam 

mengelolanya agar lebih baik untuk menghasilkan tujuan tersebut. 

 Audit Sistem informasi adalah sebuah bentuk pengawasan atau pengendalian 

dari infrastruktur TI secara keseluruhan. Audit Sistem informasi berjalan bersama 

dengan adanya audit internal dan audit finansial, atau suatu kegiatan dari evaluasi dan 

pengawasan yang sejenisnya. [9] Mulanya ini dikenal dengan  audit peroses data 

elektronik dan untuk saat ini audit TI atau teknologi informasi itu sendiri umumnya 

adalah proses evaluasi dan pengumpulan dari semua kegiatan yang ada sistem 

informasi  atau teknologi yang digunakan dalam perusahaan atau instansi. 

 Sistem infomasi yang digunakan atau saat ini berjalan di Dinas KOMINFO 

Kota Malang adalah Surat Digital sistem ini berfungsi sebagai sistem informasi untuk 

melihat surat secara digital yang dapat dilihat setiap dinas yang ada di Kota Malang. 

 Mengingat TI yang ada di Dinas KOMINFO penting dan membutuhkan sebuah 

investasi yang cukup besar dalam pengadaanya jadi perlu adanya suatu pengukuran  

pengendalian TI yang dilakukan. Pengelolaan pengendalian TI yang baik dari Dinas 

Komunikasi  dan Informatika ini dapat juga bermanfaat dalam upaya peningkatan 
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kinerja dari Instansi.  Pengelolaan dalam pengendalian TI di Dinas tersebut perlu 

adanya pengukuran dari perencanaan teknologi Informasi yang sudah ada, 

pengimplementasian dan penyampaian sampai hasil dan dengan evaluasi atas TI. 

 Salah satu Kerangka atau Framework yang digunakan untuk mengetahui kinerja 

TI di Diskominfo adalah menggunakan kerangka Control Objective For Information 

and Related Technology (COBIT) 4.1 yang dikembangkan oleh IT Governance 

Institute (ITGI) [3]. Kerangka yang digunakan adalah 2 domain yaitu domain Plan dan 

Organise (PO) yang akan memberikan sebuah panduan dan arahan yang akan 

dilakukan untuk memberikan suatu solusi layanan dan domain Acquire dan Implement 

(AI) yang akan menyediakan dan merubahnya untuk menjadi sebuah layanan yang 

lebih baik. [4] 

 Melihat manfaat dari penerapan TI ini untuk terciptanya suatu tata kelola dan 

Sistem informasi yang sesuai standar maka akan dilakukan sebuah evaluasi pada 

Pemerintah kota Khususnya Dinas KOMINFO Kota Malang yang menggunakan 

COBIT 4.1 pada sub-domain yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan Dinas 

KOMINFO Kota Malang. Hasil dari pengukuran ini adalah gambaran hasil tata Kelola 

TI dan Sistem Informasi saat ini dan hasil rekomendasi yang akan menjadi acuan 

perbaikan ke depannya sehingga pada Dinas KOMINFO Kota Malang menjadi lebih 

terukur dan lebih baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada tugas akhir ini berdasarkan uraian latar belakang 

sebelumnya,  dapat di simpulkan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah 

mengapa menggunakan hanya domain PO dan AI Karena Dinas KOMINFO Kota 

Malang merupakan suatu instansi yang bertanggung jawab atas pengolahan informasi 

publik dan sistem informasi dalam lingkungan pemerintahan. Salah satu tugas dari 

Dinas KOMINFO Kota Malang adalah mengembangkan sebuah infrastruktur TI melalu 

berbagai pengembangan aplikasi, muatan sebuah layanan yang umum, serta 

pemanfaatan  dari jaringan TI untuk peningkatan pelayanan publik contohnya Sistem 

Informasi Suradi.malangkota.go.id adalah sistem informasi yang dimana semua 

kegiatan undangan resmi atau surat yang akan di edarkan untuk semua kegiatan yang 

bersangkutan dengan dinas yang ada di kota Malang.  
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 Permasalahan yang terjadi di Diskominfo adalah ? 

1. Adanya kebutuhan tata kelola TI dan Audit Sistem Informasi yang sesuai 

standar, agar sumber daya TI dan sistem informasi dapat dikelola dengan baik 

2. Bagaimana tingkat kesiapan dari tata kelola TI  dan Audit Sistem dengan proses 

domain Plan dan Organise (PO) dan domain Acquire dan Implement (AI)  

3. Bagaimana usulan untuk Improvement standar proses Plan dan Organise PO dan 

Acquire dan Implement (AI)  

Dari permasalahan dan faktor-faktor yang akan  mempengaruhi dari berhasil 

dan gagalnya  implementasi Teknologi Informasi Instansi  di domain PO Domain ini 

berisi dan mencakup bagaimana taktik dan strategi, serta berfokus pada penentuan arah 

dari arahnya  Teknologi Informasi  yang dapat membantu dan memberikan kontribusi 

kepada instansi untuk mencapai tujuan bisnis  dan domain AI dalam merealisasikan TI 

strategy, TI solusi perlu di identifikasikan , dikembangkan dan dipelajari  

diimplementasikan atau diintegrasikan ke sebuah proses.  

Kontribusi pada penelitian adalah penggunan domain PO dan AI yang bergerak 

pada pemerintahan dan belum ada penelitian yang sesuai dengan kasus yang ada di 

Diskominfo dan dalam Dinas KOMINFO Kota Malang adalah mendapatkan tata kelola 

it yang sesuai standar COBIT 4.1 dan analisis sistem dan pengolahan sistem. 

1. Belum adanya pengukuran di Dinas KOMINFO Kota Malang. 

2. Masih banyak peneliti yang menggunakan dalam bentuk bisnis/ sistem 

perusahaan. 

3. Masih banyak peneliti dalam sistem akademik. 

4. Belum ada peneliti yang meneliti sistem informasi dan tata kelola TI dengan 

contoh kasus yang ada di Diskominfo. 

1.3 Tujuan 

1. Mempelajari pengelolaan TI yang sedang berjalan dan metode 

pengembangannya pada instansi. 

2. Mengevaluasi model Tata Kelola IT dan Sistem Informasi secara spesifik sesuai 

dengan karakteristik dengan mengacu kepada kerangka kerja COBIT 4.1. 

3. Mendapatkan gambaran mengenai kinerja dari tata kelola teknologi informasi 

yang ada di Dinas KOMINFO Kota Malang yang sedang berjalan saat ini dan 

sistem informasi SURADI yang digunakan. 
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4. Merumuskan usulan improvement program yang harus diterapkan tata kelola 

TI di Dinas KOMINFO Kota Malang  untuk memenuhi standar pada domain 

Plan & Organise (PO) dan Acquire & Impelement (AI). 

1.4 Batasan Masalah 

1. Pengukuran dilakukan dengan mengunakan COBIT Versi 4.1 pada domain Plan 

& Organise (PO) dan Acquire & Implement (AI) yang memiliki 17 proses. 

2. Pembuatan pedoman pengelolaan teknologi informasi dilakukan setelah proses-

proses yang akan dimasukkan dalam pedoman tersebut yang telah terdefinisi. 

Jadi tugas akhir ini hanya membuat pedoman pada proses tersebut. 

3. Proses yang dikerjakan adalah proses yang menurut hasil dari analisis nanti 

diperlukan untuk dijadikan sebuah pedoman pengelolaan. Jadi tidak semua 

proses yang ada dalam sebuah domain pasti akan dijabarkan menjadi sebuah 

pedoman pengelolaan TI. 

4. Data diperoleh dan dilakukan dengan wawancara kepada pihak terkait dengan 

proses yang ada pada domain PO dan AI. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan studi kasus objek atau yaitu dengan 

cara melihat suatu kejadian yang ada dilapangan dan mengumpulkan data , melihat 

menganalisis informasi dari hasil tersebut akan menjadi laporan yang akan berguna bagi 

Diskominfo. 

A. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan yaitu : 

1. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dan mencari apa 

saja sumber-sumber yang bisa membantu dalam melakukan sebuah penelitian 

contohnya yang dapat dijadikan acuan atau pedoman adalah buku, jurnal atau 

literatur yang berkaitan dengan  COBIT 4.1. 
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2. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah mendapatkan sebuah data dan data tersebut 

didapatkan secara langsung dari obyek tempat penelitian. Data yang didapatkan 

adalah data skunder yang diambil dari data berupa strategis dan rencana dari 

tempat studi kasus tersebut. 

3. Wawancara 

Metode wawancara adalah metode dilakukan dengan tanya jawab 

menggali informasi yang ada pad studi kasus dan mengimplementasikan dari 

hasil wawancara tersebut kedalam metode COBIT 4.1 dari hasil informasi yang 

didapatkan penulis dapat membuat pernyataan dan pertanyaan yang akan 

diajukan ke studi kasus. Hal ini dilakukan karena demi memfokuskan atau 

memusatkan pertanyaan dan pernyataan yang dibuat agar lebih fokus  pada 

penilaian kinerja tersebut serta tidak melebar atau terlalu luas. 

4. Observasi 

Observasi adalah melakukan sebuah pengamatan yang dilakukan secara 

langsung di lingkungan tempat studi kasus serta juga mengamati pengelolaan TI 

pada instansi tersebut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematka Penulisan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat memeberikan 

informasi yang berbeda yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini yang dijelaskan adalah latar belakang dari masalah yang diangkat 

untuk dijadikan acuan untuk melakukan penelitian, merumuskan masalah yang akan 

dilakukan, metodelogi yang akan digunakan dan sistematika penulisan dalam 

menyusun tugas akhir ini  

BAB II LANDASAN TEORI  

 pada bab ini berisi yaitu landasan dari teori yang digunakan dalam melakukan 

penelitian dan juga sebagai acuan untuk menyelesaikan penelitian yang akan 

mendukung secara teknis saat melakukan penelitian. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana rancangan dan analisa yang 

digunakan dalam melakukan penelitian atau rancangan penelitian yang akan 

dilakukan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian dan implementasi hasil yang 

telah dilakukan yang dimana hasil ini didapatkan dari rancangan bab sebelumnya dan 

akan di nilai sesuai dengan jumlah data yang didapatkan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi yaitu kesimpulan dan saran dari penulis untuk kesimpulan 

adalah berisi hasil yang sudah dikerjakan, untuk saran adalah berisi saran-saran yang 

diberikan oleh penulis kepada penulis lainnya jika mau mengembangkan atau 

melakukan analisa dengan metode yang sama. 




