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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Seiring berjalanya waktu hingga saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi telah berkembang semakin pesat kususnya teknologi informasi 

berbasis komputer. Teknologi informasi (TI) saat ini sudah menjadi kebutuhan 

yang sangat penting bagi hampir semua organisasi perusahaan karena dipercaya 

dapat membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses bisnis perusahaan, 

tak terkecuali pada bidang pendidikan dalam hal ini adalah Perguruan Tinggi. 

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu pengelolaan TI yang baik dan benar 

agar keberadaan TI mampu untuk menunjang kesuksesan organisasi dalam 

pencapaian tujuannya. Kesuksesan tata kelola perusahaan saat ini mempunyai 

ketergantungan terhadap sejauh mana tata kelola TI dilakukan.   Penerapan 

teknologi informasi pada perguruan tinggi salah satunya adalah dengan 

menerapkan Sistem Informasi Akademik yang berisi layanan yang digunakan 

untuk memproses informasi akademik yang di perlukan.  

Aktivitas utama dalam perguruan tinggi sesuai dengan fungsi utamanya 

yaitu sebagai penyelenggara pendidikan adalah pada layanan akademik. Dalam 

pelaksanaan layanan akademik ini perlu adanya penggunaan TI yang dapat 

mendukung kecepatan, kemudahan dan kenyamanan dalam layanan akademik. 

sehingga kualitas layanan akademik dapat diberikan kepada mahasiswa. Hal 

tersebut juga berlaku pada bagian akademik di lingkungan STMIK Akakom 
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Yogyakarta. STMIK Akakom sebagai salah satu lembaga pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi di Yogyakarta, menggunakan teknologi 

informasi sebagai : 

1. Salah satu positioning STMIK Akakom, yaitu Sekolah Tinggi berbasis 

teknologi informasi, yaitu memberikan pendidikan berdasarkan kurikulum 

yang berbasis kompetensi teknologi informasi dan komputer.  

2. Penunjang proses bisnis, yaitu menggunakan teknologi informasi sebagai 

sarana dan prasarana untuk memberikan layanan kepada mahasiswa, dosen 

dan seluruh stafnya dalam pelaksanaan kegiatan Akademis. 

Dalam melakukan aktivitas utamanya dimana STMIK Akakom sebagai 

perguruan tinggi yang memberikan jasa pendidikan, didukung oleh suatu bagian 

akademik yaitu bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (ADAK) 

yang mempunyai tujuan sebagai bagian  layanan administrasi dan informasi 

akademik yang cepat, akurat, tertib dan ramah. Dalam melakukan tugasnya ini, 

ADAK sudah didukung oleh TI berupa suatu sistem informasi akademik (Siakad) 

atau Portal Akademik, dimana untuk pengelolaan TI ini dilakukan oleh suatu 

bagian tersendiri yaitu SIMJAR Akakom. Namun terdapat beberapa hal yang 

perlu di teliti yaitu terkait dengan pengawasan maupun penilaian terhadap kinerja 

TI khususnya sistem informasi akademik yang digunakan dan evaluasi kinerja 

sistem informasi akademik tersebut perlu untuk dilakukan secara optimal dari 

pihak Sekolah tinggi karena pengawasan dan penilaian terhadap TI  dilakukan jika 

ada keluhan kerja mengenai layanan TI tersebut. Permasalahan tersebut berkaitan 

dengan pelayanan yang perlu diberikan terhadap pengguna dari sistem informasi 
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akademik. Untuk itu diperlukan analisis terhadap tata kelola TI terkait dengan 

sistem informasi akademik yang sedang digunakan. Tata kelola TI sendiri 

merupakan kegiatan penjaminan tata kelola TI sehingga sejalan dan mendukung 

strategi dan tujuan bisnis perusahaan. Tata kelola perlu dilakukan mengingat 

organisasi yang telah menerapkan teknologi informasi dituntut untuk dapat 

menyelaraskan kinerja teknologi infornasi agar sesuai dengan tujuan dan proses 

bisnis STMIK Akakom Yogyakarta. 

Dalam melakukan tata kelola teknologi informasi terdapat beberapa alat 

yang digunakan, salah satunya adalah COBIT (Control Objectives for Information 

and Related Technology). COBIT merupakan kerangka kerja yang menyediakan 

kebijakan, indikator, ukuran, dan kriteria sehingga mampu membantu organisasi 

dalam menciptakan tata kelola TI yang optimal. Kerangka kerja COBIT 

digunakan dalam penelitian ini karena standar COBIT dinilai telah memiliki 

spektrum atau cakupan yang lebih luas dan memberikan gambaran yang paling 

detail berkaitan dengan strategi dan pengaturan proses TI dibandingkan model 

audit lain saat ini diantaranya adalah ITIL, COSO dan ISO 17799. Model lain 

hanya mencakup sebagian proses COBIT saja dalam hal pengelolaan dimana 

untuk ITIL proses PO sebagian dilakukan dan domain proses M tidak dilakukan, 

untuk COSO proses domain PO, AI, DS sebagian dilakukan namun domain M 

juga tidak dilakukan, sedangkan ISO 17799 semua domain proses dilakukan 

namun detail tidak semendalam COBIT. Selain itu, dilihat dari kelengkapan 

standar terkait dengan proses TI, yaitu standar operasional dan teknis, COBIT 
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dinilai lebih baik dibandingkan dengan model audit lain. Sehingga mampu 

memberi dukungan terhadap strategi binis organisasi lebih menyeluruh. 

Pada penelitian yang akan dilakukan ini COBIT yang akan digunakan 

adalah COBIT 5, karena kerangka kerja COBIT 5 telah banyak dan secara luas 

digunakan dalam tata kelola Teknologi Informasi. COBIT 5 terdiri dari beberapa 

domain dan salah satu domainnya adalah MEA (Monitoring, Evaluate and 

Assess). Monitoring, evaluasi dan penilaian akan menghasilkan gambaran tingkat 

kapabilitas dan kesesuaian sistem informasi saat ini dan rekomendasi perbaikan ke 

depan sehingga dapat membantu pihak STMIK Akakom Yogyakarta  untuk 

mencapai kondisi tata kelola yang diharapkan berdasarkan permasalahan yang 

dibahas sebelumnya, dalam penelitian ini domain COBIT 5 yang digunakan 

adalah MEA (Monitoring, Evaluate, and Assess) dengan sub domain MEA01 

(Monitoring, Evaluate and Assess Performance and Conformance). Domain ini 

menitik beratkan pada pengawasan, evaluasi, dan penilaian kinerja dan kesesuaian 

terhadap teknologi informasi pada sebuah organisasi atau perusahaan . Penelitian 

ini bermaksud untuk menerapkan Framework COBIT 5 yaitu pada domain 

MEA01 untuk menganalisis tata kelola dan tingkat kapabilitas Sistem Informasi 

Akademik Stimik Akakom Yogyakarta. Hasil analisis yang didapat bertujuan 

untuk mengetahui tingkat kapabilitas Sistem Informasi Akademik pada STMIK 

Akakom Yogyakarta dan membantu pihak Sekolah Tinggi dengan menghasilkan 

saran perbaikan yang dapat dijadikan masukan untuk menentukan dan mengambil 

tindakan perbaikan guna mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan oleh 

STMIIK Akakom Yogyakarta.  
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Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil judul dengan topik 

“Analisis Tingkat Kapabilitas Sistem Informasi Akademik Menggunakan 

FRAMEWORK COBIT 5 Studi Kasus Pada STMIK Akakom Yogyakarta” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelititan di atas maka guna mempermudah 

penelitian ini, penulis merumuskan masalah pada proposal ini yaitu: 

1. Berapa tingkat kapabilitas tata kelola Sistem Informasi Akademik pada 

STMIK Akakom Yogyakarta dengan menggunakan framework COBIT 5? 

2. Bagaimana strategi perbaikan yang sesuai untuk mencapai tingkat yang 

diharapkan terkait dengan Sistem Informasi Akademik STMIK Akakom 

Yogyakarta? 

1.3. Ruang Lingkup 

Mempermudah dalam penyelesaian masalah, penulis menetapkan ruang lingkup 

batasan masalah  sebagai berikut: 

1. Analisa Tata Kelola TI pada Sistem Informasi Akademik dengan 

menggunakan kerangka kerja COBIT 5 pada domain MEA01 (Monitor 

Evaluate and Assess Performance and Conformance). 

2. Mengetahui tingkat kapabilitas Sistem Informasi Akademik STMIK 

Akakom Yogyakarta berdasarkan kerangka kerja COBIT 5. 

3. Data yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini berasal dari hasil 

observasi, studi dokumen, kuesioner dan wawancara berdasarkan     

COBIT 5. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat kapabilitas terkait tata kelola Sistem Informasi 

Akademik dengan menggunakan framework COBIT 5. 

2. Memberikan gambaran tentang strategi perbaikan apa yang sesuai 

sehingga dapat membantu dalam mencapai tingkat yang diharapkan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan maksud untuk dapat memberi kontribusi serta 

manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Berikut merupakan manfaat 

yang didapat dari penelitian tugas akhir ini. 

1. Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan memberikan informasi 

untuk penelitian-penelitian berikutnya terkait dengan Framework 

COBIT 5 

2. Hasil analisis dan evaluasi Framework COBIT 5 dapat digunakan 

untuk mengukur dan mengetahui tingkat kapabilitas dan menghasilkan 

solusi dan strategi perbaikan sehingga dapat digunakan oleh pihak 

terkait dalam mengambil keputusan dalam melakukan tindakan 

perbaikan untuk mencapai sasaran dan kondisi yang diharapkan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi dengan judul “analisis tingkat kapabilitas 

sistem informasi akademik menggunakan cobit framework 5 studi kasus pada 

STMIK Akakom Yogyakarta” disusun untuk memberi gambaran umum tentang 
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penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

Bab I Pendahuluan, bab ini akan menjelaskan uraian tentang latar belakang 

masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, perumusan masalah, 

ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang diharapkan, 

serta sistematika penulisan.  

Bab II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori, bab ini berisi Tinjauan pustaka 

yaitu perbandingan penelitian yang dibuat dengan penelitian – penelitian 

sebelumya yang sumbernya terpublikasi dalam jurnal. Dasar teori, 

mendeskripsikan pengertian, jenis – jenis dan prinsip dasar, media komunikasi 

dan saluran komunikasi, hubungan masyarakat dan teori profesionalisme.  

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang data yang digunakan 

dikelompokkan sesuai fungsinya dan prosedur pengumpulannya, peralatan atau 

perangkat keras yang digunakan dalam penelitian dan terakhir adalah analisis dan 

rancangan sistem yaitu aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan menganalisis dan 

mendeskripsikan sistem kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya 

disertai dengan desain atau gambar arsitektur dari sistem.  

Bab IV Implementasi dan Pembahasan, bab ini menjelaskan tentang hasil 

penelitian yang meliputi implementasi (hasil analisis) sesuai dengan isi dari Bab 

III, gambar dari hasil penelitian yang dibuat, praktik implementasi hasil penelitian 

sesuai dengan data yang dimasukan dan pembuktian hasil uji coba.  

Bab V Penutup, berisi uraian tentang pokok – pokok kesimpulan dan saran – 

saran yang perlu disampaikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan 

hasil penelitian. 
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