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1.1. Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) pada sebagian besar perusahaan saat ini

bukan lagi menjadi barang langka yang sulit ditemukan. Tidak dapat dipungkiri

juga bahwa teknologi informasi telah menjadi kebutuhan, sekaligus persyaratan

bagi organisasi dalam menjalankan bisnisnya (Jogiyanto dan Abdillah, 2010).

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi (TI) dapat menjadi peluang

dan nilai tambah bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis yang dijalankan

dalam meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik sebagai salah satu realisasi

dari tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance Corporate).

Teknologi Informasi sangat dibutuhkan organisasi untuk membantu mencapai

tujuan perusahaan, namun  pengadaan TI membutuhkan investasi yang besar.

Investasi TI yang sudah dikeluarkan perusahaan harus dapat dijalankan dengan

maksimal. TI pada organisasi tidak cukup hanya diatur (manage) oleh bagian TI

saja, tetapi harus dikelola (govern) secara profesional. Tata kelola TI

menyediakan struktur yang menghubungkan proses TI, sumber daya TI, dan

informasi mengenai strategi dan tujuan perusahaan (ITGI, 2004).

Universitas sebagai institusi pendidikan yang memiliki banyak divisi, staf

serta mahasiswa membutuhkan suatu sistem informasi agar membantu

mempercepat dalam memperoleh kebutuhan informasi. Penerapan Teknologi

informasi pada universitas, akan bermanfaat jika penerapannya sesuai dengan

tujuan, visi, dan misi organisasi yang telah diterjemahkan ke dalam rencana

strategis organisasi tersebut, sehingga tujuan organisasi akan tercapai jika rencana
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dan strategi Teknologi informasi diimplementasikan selaras dengan rencana dan

strategi organisasi yang telah ditetapkan (Assa, 2017).

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (SABURAI), merupakan institusi

pendidikan tinggi swasta yang ada di kota Bandar Lampung, provinsi Lampung

yang mencetak sumber daya manusia dalam bidang pendidikan. Visi Universitas

Saburai yaitu: ”Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Profesional

Berwawasan Iptek dan Imtaq tahun 2022”. Dalam upaya meningkatkan kinerja

dan mutu pelayanan, maka universitas Saburai dalam semua aktivitas administrasi

menggunakan teknologi informasi, termasuk layanan akademik, yang lebih

dikenal dengan sebutan sistem informasi akademik (SIAKAD). Sejak awal

diterapkannya sistem informasi akademik (SIAKAD), Dari hasil wawancara yang

sudah dilakukan oleh Wakil Rektor II Universitas Saburai Bandar Lampung,

Universitas Saburai belum pernah melakukan analisis tata kelola teknologi

informasi untuk memeriksa dan melakukan evaluasi sistem tata kelola teknologi

informasi yang sudah diterapkan. Dalam memenuhi pelayanan teknologi

informasi, Universitas Saburai telah melakukan beberapa kegiatan pengawasan

kinerja teknologi informasi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat

kekurangan, seperti sering terjadi gangguan pada sistem, dan kurangnya

pengawasan terhadap software, agar teknologi informasi dapat digunakan secara

optimal, diperlukan suatu tata kelola yang biasa disebut dengan tata kelola

teknologi informasi (Noorhasanah, 2015).

Penerapan tata kelola teknologi informasi memerlukan evaluasi untuk

mengetahui bagaimana tingkat kesesuaian antara aplikasi sistem informasi,

dengan prosedur yang telah ditetapkan dan mengetahui apakah suatu sistem
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informasi telah didesain dan diimplementasikan secara efektif, efisien, dan

ekonomis, memiliki mekanisme pengamanan aset yang memadai, serta menjamin

integritas data yang memadai (Gondodiyoto, 2003). Tata kelola teknologi

informasi adalah bagian dari tata kelola perusahaan yang menitikberatkan pada

sistem dan teknologi informasi serta manajemen kinerja dan risikonya (ISACA,

2012). Standar yang digunakan dalam audit tata kelola teknologi informasi adalah

COBIT 5 (Control Objectives for information and Related Technology)

dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian

dari ISACA (Information System Audit and Control Association) (ISACA, 2012).

Kerangka kerja COBIT 5 dipilih untuk mengetahui kebutuhan pemangku

kepentingan (Stakeholder Needs), kebutuhan Stakeholder diturunkan menjadi

tujuan perusahaan. Tujuan-tujuan perusahaan tersebut telah dikembangkan

menggunakan dimensi Balanced Scorecard (BSD), dan BSD tersebut

merepresentasikan sebuah daftar tujuan yang umum digunakan dimana sebuah

perusahaan dapat mendefinisikan untuk dirinya sendiri (ISACA, 2012). Meskipun

daftar tersebut tidak lengkap menyeluruh, kebanyakan tujuan-tujuan perusahaan

tertentu dapat dipetakan secara mudah menjadi satu atau lebih tujuan umum

perusahaan.

Oleh karena itu, penulis mengambil topik analisis sistem informasi dengan

judul “Analisa Stakeholder Needs Pada Universitas Saburai Bandar Lampung

Menggunakan 7 Enabler COBIT 5.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka

didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana menganalisa Stakeholder Needs dengan menggunakan 7 Enabler

COBIT 5 di Universitas Saburai Bandar Lampung ?

2. Bagaimana hasil analisa Stakeholder Needs dengan menggunakan 7 Enabler

COBIT 5 di Universitas Saburai Bandar Lampung ?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini berfokus pada analisa Stakeholder Needs di Universitas Saburai

Bandar Lampung.

2. Analisa Stakeholder Needs di Universitas Saburai Bandar Lampung

menggunakan 7 Enabler COBIT 5, pada penelitian ini menggunakan domain

APO04 (Manage Innovation).

1.4.Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisa Stakeholder Needs menggunakan 7 Enabler COBIT 5 pada

Universitas Saburai Bandar Lampung.

2. Melakukan analisa terhadap pengelolaan inovasi (Manage Innovation)

teknologi informasi berdasarkan 7 Enabler COBIT 5.
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1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari analisis Stakeholder Needs menggunakan 7 Enabler COBIT 5

dapat dimanfaatkan oleh pihak Universitas Saburai Bandar Lampung, untuk

meningkatkan pengelolaan inovasi, terkait teknologi informasi yang lebih

baik.

2. Menjadi referensi bagi penelitian berikutnya dalam bidang Audit Tata Kelola

Teknologi Informasi.


