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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini Teknologi Informasi (TI) sudah menjadi kebutuhan yang sangat 

penting bagi hampir semua organisasi atau perusahaan, baik pemerintahan maupun 

swasta sebagai penunjang dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses 

kinerja, untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu pengelolaan TI yang baik dan 

benar, sehingga keberadaan TI dirasa termanfaatkan oleh organisasi. 

Teknologi informasi, secara signifikan telah mempengaruhi dan mengubah 

cara bisnis yang sedang dikelola dan di pantau saat ini (Hunton: 2004). Penggunaan 

teknologi informasi telah dimanfaatkan oleh banyak kalangan sebagai satu solusi 

dalam meningkatkan pelayanan, serta menghadapi dan memenangkan persaingan 

(Sembiring: 2013). Hal ini mengakibatkan pentingnya kerangka kerja untuk 

memastikan bahwa teknologi informasi berjalan sebagaimana mestinya, 

memaksimalkan keuntungan, mengurangi resiko dengan pengelolaan teknologi 

informasi secara tepat, dan memanfaatkan sumber daya teknologi informasi yang 

digunakan secara bertanggung jawab (Tanuwijaya: 2010).  

Peranan teknologi informasi berbeda-beda dalam suatu organisasi sesuai 

fungsinya. Suatu organisasi dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat 

bantu saja, tetapi suatu organisasi lain dapat memanfaatkan teknologi informasi 

sebagai alat yang strategis, yang berarti dapat memberikan manfaat yang signifikan 
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(Rahmaani: 2014). Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan perencanan, 

implementasi, dukungan, pengawasan dan evaluasi yang baik. Sehingga kerugian-

kerugian yang mungkin bisa terjadi dapat dihindari. Kerugian yang dimaksud dapat 

terjadi dari kehilangan data, penyalahgunaan data, penyalahgunaan computer dan 

lain-lain (Sembiring: 2013). 

Teknologi informasi tidak hanya digunakan sebagai faktor pendukung dalam 

perusahaan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan. Agar teknologi 

informasi dapat digunakan secara optimal, diperlukan suatu tata kelola yang biasa 

disebut tata kelola teknologi informasi (Noorhasanah 2015). Penerapan teknologi 

informasi memiliki nilai investasi yang tinggi sehingga perlu adanya pengelolaan TI 

yang signifikan. Melalui pengelolaan TI yang baik maka proses TI yang ada dapat 

berjalan secara sistematis, terkendali, efektif, efisien, dapat mengurangi biaya 

operasional dan meningkatkan daya saing.  

PT Mitra Armada Indonesia merupakan perusahaan swasta yang didirikan 

berdasarkan akta notaris Jenmerdin, SH., Nomor : 04, tanggal 13 april 2015, dan 

didaftarkan dalam buku daftar kepaniteraan pengadilan negeri kelas I Tanjungkarang, 

Teluk Betung dengan nomor : AHU-2042281.AH.01.01/2015 yang dibuat oleh 

Jenmerdin, SH. Maksud dan tujuan didirikannya PT Mitra Armada Indonesia adalah 

melakukan usaha di bidang pengangkutan, perdagangan, pembangunan, 

perindustrian, pertanian, percetakan dan jasa. 

PT Mitra Armada Indonesia sebagai sebuah perusahaan industri menggunakan 

teknologi informasi sebagai gerak langkah untuk memenuhi kebutuhan dalam 
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mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Namun berdasarkan wawancara yang 

telah penulis lakukan, permasalahan saat ini adalah proses tata kelola teknologi 

informasi yang baik (good governance) belum ditetapkan perusahaan secara 

maksimal, sehingga tidak adanya kejelasan terkait kebijakan tata kelola teknologi 

informasi khususnya untuk keamanan informasi dan integritas data. Hal ini 

berdampak pada nilai investasi TI tidak mendukung tujuan organisasi, strategi TI 

tidak terstruktur yang akan mengakibatkan adanya penerapan TI yang tidak 

diperlukan. 

Salah satu standar yang digunakan dalam tata kelola teknologi informasi 

adalah COBIT 5 (Control Objectives for information and Related Technology), 

COBIT 5 adalah framework tata kelola manajemen informasi dan teknologi lain yang 

terkait, dimulai dari kebutuhan stakeholder yang berkaitan dengan informasi dan 

teknologi. Kerangka kerja COBIT 5 membagi proses teknologi informasi menjadi 5 

domain, yaitu Evaluate Direct and Monitor (EDM), Align Plan and Organise (APO), 

Build Acquire and Implement (BAI), Deliver Service and Support (DSS), serta 

Monitor Evaluate and Assure (MEA) dengan keseluruhan 37 proses yang ada di 

dalamnya.  

COBIT 5 juga merupakan sebuah kerangka yang dapat membantu organisasi 

atau perusahaan dalam Tata Pengelolaan dan Manajemen TI antara lain : 

a. Menciptakan nilai optimal TI dengan cara menjaga keseimbangan antara 

mendapatkan keuntungan dan mengoptimalkan tingkat resiko dan 

penggunaan sumber daya. 
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b. Memungkinkan pengelolaan TI dan pengaturan yang lebih baik untuk 

lingkup perusahaan, meliputi seluruh lingkup bisnis dan fungsional TI, 

dengan mempertimbangkan kepentingan para stakeholder internal dan 

eksternal yang terkait dengan TI. 

c. Berguna untuk perusahaan, baik itu sektor komersial, sektor non profit dan 

sektor pemerintahan atau publik. 

PT Mitra Armada Indonesia adalah perusahaan yang baru berdiri, tepatnya 

pada tahun 2015. Sehingga dalam proses penilaian terhadap skala maturity level, 

peneliti menargetkan PT Mitra Armada Indonesia mendapatkan skor 3 (defined 

process), yang artinya perusahaan telah memiliki prosedur baku formal dan tertulis 

yang telah di sosialisasikan ke segenap jajaran dan karyawan untuk dipatuhi dan 

dikerjakan dalam aktivitas sehari-hari. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka didapatkan 

rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana proses tata kelola TI pada PT Mitra Armada Indonesia saat 

ini? 

2. Bagaimana mengukur tingkat kematangan tata kelola TI, dalam hal ini 

keamanan informasi dan integritas data pada PT Mitra Armada Indonesia 
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menggunakan framework COBIT 5 yang selaras dengan tujuan 

organisasi? 

3. Bagaimana hasil evaluasi analisis sistem tata kelola teknologi informasi 

menggunakan framewok COBIT 5 dengan Domain : 

a. EDM (Evaluate,Direct and Monitor) 

b. APO (Align, Plan and Organise) 

c. BAI (Build, Acquire and Implement) 

d. DSS (Deliver, Service, and Support) 

e. MEA (Monitor, Evaluate and Assess) pada PT Mitra Armada 

Indonesia? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Kerangkakerja COBIT 5 dengan Domain : 

a. EDM (Evaluate, Direct andMonitor) 

b. APO (Align, Plan and Organise) 

c. BAI (Build, Acquire andImplement) 

d. DSS (Deliver, Service, and Support) 

e. MEA (Monitor, Evaluate and Assess).  

 

2. Tata kelola teknologi informasi pada PT Mitra Armada Indonesia 

menggunakan kerangka kerja (framework) COBIT 5 berfokus pada proses : 
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a. EDM03 (Ensure Risk Optimisation) 

b. APO12 (Manage Risk) 

c. APO13 (Manage Security) 

d. BAI06 (Manage Changes) 

e. DSS01 (Manage Operations) 

f. DSS03 (Manage Problems) 

g. DSS05 (Manage Security Services) 

h. MEA01 (Monitor, Evaluate, and Assess Performance and 

Conformance) 

i. MEA02 (Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control) 

3. Informasi dan data yang digunakan untuk proses penelitian hanya pada bagian 

Admin pada PT Mitra Armada Indonesia, karna berdasarkan wawancara yang 

dilakukan penulis, bagian admin adalah bagian yang bertanggung jawab atas 

penerapan sistem informasi pemesanan jasa angkutan ini. Metode penilaian 

dan pedekatan yang di gunakan berdasarkan Maturity Level. 

 

1.4 Keaslian Penelitian 

1. Laporan ini dibuat atas permohonan peneliti pada perusahaan, untuk 

mengevaluasi bagaimana seharusnya perusahaan memanajemen teknologi 

informasi yang perusahaan miliki dengan baik. 

2. Peneliti melakukan kontak langsung dengan pimpinan perusahaan tentang 

izin penelitian di lingkungan perusahaan. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengukur tingkat keamanan dan integritas data pada penggunaan sistem 

informasi pemesanan jada angkutan pada PT Mitra Armada Indonesia.  

2. Mengidentifikasi kebutuhan dengan memahami tujuan dan lingkup proses 

organisasi. 

3. Memberikan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan dan pengelolaan 

teknologi informasi khususnya mengenai keamanan dan integritas data, 

menggunakan framewok COBIT 5 dengan Domain : 

a. EDM (Evaluate,Direct and Monitor) 

b. APO (Align, Plan and Organise) 

c. BAI (Build,Acquire and Implement) 

d. DSS (Deliver, Service, and Support)  

e. MEA (Monitor, Evaluate and Assess) pada PT Mitra Armada 

Indonesia. 

4. Menjadikan hasil penelitian sebagai pedoman perusahaan dalam 

mengelola sumberdaya TI secara maksimal, sehingga perusahaan 

melakukan pengevaluasian secara rutin dan menjadi bahan pengambilan 

keputusan dimasa yang akan datang. 
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1.6 Manfaat dan Kontribusi Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Hasil dari penilaian maturity level dapat dimanfaatkan perusahaan untuk 

meningkatkan kualitas dalam mencapai keunggulan kompetitif dan hasil 

penilaian terhadap proses tata kelola teknologi informasi, yang dapat 

menjadi bahan evaluasi bagi PT Mitra Armada Indonesia. 

2. Memberikan gambaran pada PT Mitra Armada Indonesia mengenai tata 

kelola teknologi informasi yang baik (good governance). 

3. Menjadikan motivasi atau masukan terhadap perusahaan, bahwa kegiatan 

evaluasi internal secara rutin atau berkala itu sangat penting bagi 

kelangsungan proses bisnis perusahaan. 


