
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Saat ini teknologi informasi (TI) menjadi suatu bagian yang sangat penting 

bagi organisasi perusahaan karena dipercaya dapat membantu meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi proses bisnis perusahaan. Perusahaan menempatkan 

teknologi sebagai suatu hal yang dapat mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan 

perusahaan. Perusahaan tersebut berupaya untuk menerapkan suatu sistem 

informasi yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mencapai tujuan 

misalnya untuk meningkatkan kegiatan operasional kerja. Pelabuhan Panjang 

merupakan salah satu pelabuhan yang berada di bawah pengelolaan manajemen  

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), sebuah BUMN yang bergerak di bidang jasa 

kepelabuhanan dan logistik nasional. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang 

Panjang memiliki visi menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam 

pelayanan dan operasional, salah satu tujuan perusahaan pelabuhan panjang yaitu 

terus mendorong mengembangkan bisnis logistik yang terintegrasi dengan misi 

menjamin kualitas jasa kepelabuhan dengan jaringan logistik prima untuk 

memenuhi harapan stakeholder, kini pelabuhan panjang telah memanfaatkan 

teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis pelayanan operasional 

petikemas yang akan melakukan eksport-import barang pada divisi terminal yaitu 

dengan menggunakan sistem VGM (Verified Gross Mass) yang berfungsi untuk 

memverifikasi berat kotor petikemas. Verifikasi berat kotor petikemas sangat 

dibutuhkan dalam penyusunan petikemas di atas kapal, sehingga keseimbangan dan 

keselamatan kapal serta barang dapat lebih terjamin. 
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Agar penerapan teknologi informasi dapat digunakan secara optimal, 

diperlukan suatu tata kelola yang biasa disebut tata kelola teknologi informasi. Tata 

kelola teknologi informasi adalah bagian dari tata kelola perusahaan yang 

menitikberatkan pada sistem dan teknologi informasi serta manajemen kinerja dan 

risiko. Salah satu standar yang digunakan dalam tata kelola teknologi informasi 

adalah COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology). 

Standar COBIT mengukur kinerja tata kelola teknologi informasi yang sesuai 

dengan tujuan bisnis perusahaan. Layanan teknologi informasi yang tepat waktu, 

aman, akurat dan relevan dengan kebutuhan pengguna merupakan hal yang sangat 

penting diperhatikan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penilaian kinerja 

pegawai, pencapain kinerja yang maksimal akan tercapai jika perencanaan, strategi 

dan penerapan teknologi informasi yang selaras dengan tujuan perusahaan. Tujuan 

dapat dihasilkan apabila didukung dengan sistem tata kelola teknologi informasi 

yang baik sejak tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi (Noorhasanah, 

2015). Framework COBIT memiliki dua versi yaitu COBIT 4.1 dan COBIT 5. 

Salah satu bagian penting dalam transformasi perusahaan adalah bidang 

Information and Communication Technology, atau sering disebut dengan ICT. 

Bidang inilah yang menjadi pendorong transformasi pada bidang lainnya, seperti 

Operasi, Keuangan dan SDM sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan 

efektif dan efisien. Untuk menunjang proses bisnis kegiatan operasional petikemas 

kini pelabuhan panjang telah memanfaatkan sistem VGM (Verified Gross Mass). 

Pelabuhan Indonesia Cabang Panjang menyadari pentingnya kegiatan pengelolaan 

dan evaluasi teknologi informasi yang telah diterapkan. Kegiatan tata kelola 

teknologi informasi saat ini telah dilakukan secara berkala oleh pihak audit internal 
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Pelabuhan Panjang. Namun, belum dilakukan secara maksimal pada penerapan 

sistem VGM (Verified Gross Mass) yang kini baru diimplementasikan, sehingga 

belum diketahui tingkat kematangan dari penerapan sistem apakah sudah 

mendukung proses bisnis dalam memberikan pelayanan operasional pada 

petikemas. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat kematangan dari penerapan 

sistem secara maksimal dalam memberikan pelayanan operasional bisnis 

diperlukan evaluasi audit tata kelola teknologi informasi. 

Salah satu metode pengelolaan teknologi informasi menggunakan kerangka 

kerja COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) yang 

pertama kali diterbitkan pada april 1966, adalah framework pertama yang diakui 

secara internasional untuk bidang ITGI (IT Governance) yang bekerja sama dengan 

ahli dari berbagai bidang seperti industri, pemerintah dan IT Security and Control 

(Schiller, 2011). COBIT berfungsi untuk mempertemukan semua kebutuhan 

control dan isu-isu teknik, selain itu COBIT juga dirancang menjadi alat bantu 

untuk memecahkan permasalahan pada IT Governance dalam memahami dan 

mengelola resiko serta keuntungan yang berhubungan dengan sumber daya 

informasi. COBIT 5 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif serta dasar 

yang kuat untuk kemanan informasi yang membantu perusahaan untuk mencapai 

tujuan dan memberikan nilai melalui tata kelola dan manajemen perusahaan IT 

yang efektif (ISACA, 2012).  

Kerangka COBIT 5 membagi proses teknologi informasi menjadi 5 domain, 

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

(Build, Acquire and Implement), DSS (Deliver, Service, and Support), MEA 

(Monitor, Evaluate and Assess) dengan keseluruhan 37 proses yang ada didalamnya 
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(ISACA 2012). COBIT 5 dipilih karena memiliki cakupan yang luas untuk proses 

pengelolaan teknologi informasi, kedetilan proses dan aktivitasnya.  

Audit tata kelola teknologi infromasi menggunakan framework COBIT 5 

diharapkan dapat menjadikan tolak ukur kinerja sistem informasi yang sedang 

berjalan agar sesuai dengan kebutuhan dan stabilitas penggunaan dalam perusahaan 

dan dapat memberikan rekomendasi dalam meningkatkan pengelolaan layanan dan 

operasional yang berkelanjutan guna mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan 

uraian diatas, peneliti mencoba melakukan penelitian pada PT Pelabuhan Indonesia 

II (Persero) Cabang Panjang dengan judul “Audit Tata Kelola Teknologi 

Informasi Menggunakan Framework COBIT 5 (Studi Kasus : PT Pelabuhan 

Indonesia II (Persero) Cabang Panjang)” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka didapatkan 

rumusan masalah yaitu :  

1. Bagaimana tingkat kematangan (maturity level) penerapan sistem VGM 

(Verified Gross Mass) dalam mendukung proses bisnis untuk memberikan 

pelayanan operasional petikemas dengan memenuhi standar pengelolaan TI 

berdasarkan framework COBIT 5 menggunakan domain APO08 (Manage 

Relationship) ? 

2. Bagaimana hasil evaluasi analisis tingkat kematangan (maturity level) 

penerapan sistem VGM (Verified Gross Mass) dalam mendukung proses 

bisnis untuk memberikan pelayanan operasional petikemas dengan 

memenuhi standar pengelolaan TI berdasarkan framework COBIT 5 

menggunakan domain APO08 (Manage Relationship) ? 
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1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Tata kelola teknologi informasi dilakukan pada PT Pelabuhan Indonesia II 

(Persero) Cabang Panjang. 

2. Tata kelola teknologi informasi fokus pada proses operasional petikemas. 

3. Kerangka kerja COBIT 5 menggunakan domain APO08 (Manage 

Relationship). 

3. Tools kuesioner skala pengukuran tingkat kematangan menggunakan  model 

maturity level. 

4. Informasi dan data yang digunakan untuk proses penelitian hanya pada 

pengelolaan sistem VGM (Verified Gross Mass) terminal petikemas  

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Dapat menganalisis pengelolaan sistem informasi pada sistem VGM (Verified 

Gross Mass) dengan menggunakan framework COBIT 5 dengan domain 

APO (Align, Plan and Organise) dan sub domain yang digunakan yaitu 

APO08.01, APO08.02, APO08.03, APO08.04 dan APO08.05 pada terminal 

petikemas PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang.  

2. Dapat mengetahui tingkat  kematanagan (maturity level) dari penerapan TI 

perusahaan. 

3. Memastikan sistem yang sedang berjalan dapat mendukung proses bisnis 

untuk memberikan pelayanan operasional petikemas pada PT Pelabuhan 
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Indonesia II (Persero) Cabang Panjang dengan memenuhi standar 

pengelolaan TI berdasarkan karangka kerja COBIT 5. 

4. Menganalisis temuan-temuan dan gap dari tingkat kematangan tata kelola 

teknologi informasi saat ini. 

5. Memberikan rekomendasi pengelolaan TI. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:  

1. Memberikan saran dan rekomendasi untuk menyempurnakan sistem 

informasi yang sedang berjalan agar sesuai tujuan perusahaan.  

2. Meningkatkan kualitas dan mencapai keunggulan kompetitif dan hasil 

penilaian terhadap proses tata kelola teknologi informasi yang terjadi dapat 

menjadi bahan evaluasi untuk PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang 

Panjang. 

 

 

  


