
8 
 

 
 

BAB 2   

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Widya Cholil, dkk, 2013 , melakukan 

audit tata kelola pada sistem kepegawaian yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi di kota Palembang dikarenakan pada dinas tersebut sudah 

menggunakan teknologi informasi sehingga dianggap dengan pengelolaan yang 

semakin kompleks diperlukan tata kelola yang memadai. Untuk itu dilakukan 

audit tata kelola dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 dan berfokus 

pada domain MEA sehingga dapat diketahui tingkat kapabilitas sistem 

kepegawaian pada dinas tersebut. Metode pengumpulan data yang dilakukan 

adalah dengan melakukan pembagian kuesioner, wawancara, dan observasi. 

Sedangkan metode analisis yang digunakan yaitu analisis tingkat kapabilitas dan 

analisis kesenjangan. Hasil dari penelitian ini yaitu didapat rata-rata tingkat 

kapabilitas setiap sub domain yaitu 3,39 pada subdomain MEA01, tingkat 

kapabilitas 3,39 pada subdomain MEA02 dan tingkat kapabilitas 2,58 pada 

subdomain MEA03 dengan rata-rata tingkat kapabilitas domain MEA dengan 

skala 3 yaitu Established Process yang dapat diartikan bahwa sistemnya sudah 

distandarisasi,didokumentasi, dikomunikasikan melalui upaya pelatihan namun 

dalam penerapannya masih bergantung pada pegawai. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh I Nyoman Adipurwabangsa, dkk, 

2014 yang mana pada penelitian ini peneliti melakukan evaluasi pada sistem 
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EGovernment yang ada pada kota Denpasar dikarenakan kurang adanya 

formalisasi dalam prosedur dan aturan pada manajemen TInya, selain itu juga 

dikarenakan ingin mewujudkan Good and Clean Government. Sehingga 

berdasarkan hal-hal tersebut diperlukan pemantauan dan evaluasi pada tata kelola 

E-Government yang dinilai efektif untuk dapat dijadikan sebagai acuan. Dalam 

upaya pemantauan dan evaluasi digunakan kerangka kerja COBIT 5 dengan 

domain MEA. Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan tingkat kapabilitas 

pada domain MEA secara keseluruhan pada level 1 (Performed Process) dengan 

pencapaian pada masing-masing subdomain MEA yaitu pada capability level 67% 

pada PA 1.1 domain MEA01, capability level 70% pada PA 1.1 domain MEA02, 

dan capability level sebesar 59% pada PA1.1 MEA03. Dengan level kapabilitas 

yang diharapkan adalah pada level 2 (Managed Process). 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh A Yani Ranius, 2014 [6] yaitu audit 

terhadap tata kelola teknologi informasi yang ada pada Universitas Bina Darma 

dikarenakan tingkat kematangan perlu untuk diketahui sehingga dapat memberi 

rekomendasi perencanaan tata kelola pada masa yang akan datang. Untuk itu 

dilakukan evaluasi pada teknologi informasi yang ada pada Universitas Bina 

Darma dengan menggunakan COBIT 5 dengan domain MEA01, MEA02, dan 

MEA03. Hasil yang didapat dari evaluasi yang dilakukan yaitu menunjukkan rata-

rata kapabilitas sebesar 3,54 pada rentang 0-5 terhadap domain MEA dengan 

tingkat kapabilitas masing-masing domain yaitu 3,75 pada domain MA01, 3,33 

pada domain MEA02 dan 3,34 pada domain MEA03. Sedangkan tingkat 

kapabilitas yang diharapkan dengan nilai 5,00. 
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Adapun perbedaan penelitian – penelitian sebelumnya dengan penelitian 

yang dilakukan sekarang bisa dilihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian 

  Parameter 

 

Peneliti 

 

Metode 

 

Objek 

 

Hasil/Kesimpulan 

Widya Cholil, 

dkk, 2013 

Cobit Framwork 

5 Domain MEA  

SMP Negeri 1 

Panggang 

rata-rata tingkat kapabilitas setiap sub domain 

yaitu 3,39 pada subdomain MEA01, tingkat 

kapabilitas 3,39 pada subdomain MEA02 dan 

tingkat kapabilitas 2,58 pada  subdomain 

MEA03 dengan rata-rata tingkat kapabilitas 

domain MEA dengan skala 3 yaitu 

Established Process 

Nyoman 

Adipurwa 

bangsa, dkk, 

2014 

Cobit Framwork 

5 Domain MEA 

sistem E 

Government 

yang ada pada 

kota Denpasar 

tingkat kapabilitas pada domain MEA secara 

keseluruhan pada level 1 (Performed Process) 

Dengan level kapabilitas yang diharapkan 

adalah pada level 2 (Managed Process) 

A Yani 

Ranius, 2014 

Cobit Framwork 

5 Domain MEA 

Universitas Bina 

Darma 

Indeks rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 

3,54 pada rentang 0-5. 3,75 pada MEA01, 

3,33 pada MEA02, dan 3,34 pada MEA03. 

Sedangkan tingkat kapabilitas yang 

diharapkan 5,00. 

Hengki 

Tamando 

Sihotang, 

2015 

Framework 

COBIT 5 APO 

STMIK 

PELITA 

NUSANTARA 

MEDAN 

 

kapabilitas dalam area MEA dan APO  secara 

keseluruhan berada pada level 1 (Performed) 

dengan level target yang ingin dicapai adalah 

level 3 (Managed ProIcess). Kelemahan tata 

kelola TI di STMIK Pelita Nusantara Medan 

adalah kurangnya formalisasi aturan dan 

prosedur  manajemen  TI.  

Mega Putri 

Islamiah, 

2014 

Framework 

COBIT 5 PO 

PT.Telekomuni

kasi Indonesia, 

Tbk Semarang 

 

tingkat kapabilitas level rata-rata adalah 1,89 

yaitu level manage process kategori fully 

achive (>85%). Tingkat kapabilitas yang di 

ukur pada tahap ini telah di kelola dengan baik 

mancangkup perencanaan, monitoring dan 

penyesuaian baik internal maupun eksternal 

Fransiskus.X.

B.G.Balubun 

2019 

Cobit Framwork 

5 Domain MEA 
STMIK 

Akakom 

Yogyakarta 

kapabilitas saat ini yaitu level 1 dengan 

tingkat kapabilitas yang diharapkan dicapai 

yaitu level 2 dapat dilihat bahwa nilai 

kesenjangan yang ada sebesar 2,2 antara nilai 

tingkat kapabiltas saat ini (as is) dengan nilai 

tingkat kapabilitas yang diharapkan dicapai (to 

be) 
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2.2. Dasar Teori. 

2.2.1. COBIT (Control Objectives For Information And Related Technology) 

 COBIT merupakan Alat yang komprehensif untuk menciptakan adanya IT 

Governance di organisasi adalah penggunaan COBIT (Control Objectives For 

Information And Related Technology) yang mempertemukan kebutuhan beragam 

manajemen dengan menjembatani celah antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, 

dan masalahmasalah teknis TI. COBIT menyediakan referensi best business 

practice yang mencakup keseluruhan proses bisnis organisasi dan 

memaparkannya dalam struktur aktivitas aktivitas logis yang dapat dikelola dan 

dikendalikan secara efektif. 

 Tujuan utama COBIT adalah memberikan kebijaksanaan yang jelas dan 

latihan yang bagus bagi IT Governance bagi organisasi di seluruh dunia untuk 

membantu manajemen senior untuk memahami dan mengatur risiko–risiko yang 

berhubungan dengan TI. COBIT melakukannya dengan menyediakan kerangka 

kerja IT Governance dan petunjuk kontrol obyektif yang rinci bagi manajemen. 

2.2.2. Perkembangan Cobit 5 

 Sejarah dari perkembangan COBIT pertama kali muncul pada tahun 1996 

dengan versi 1 yang menekankan pada audit, kemudian dilanjutkan dengan 

muculnya COBIT versi 2 pada tahun 1998 yang menekankan pada tahap 

pengendalian, lalu selanjutnya pada tahun 2000 muncul COBIT versi 3 yang 

berorientasi pada aspek manajemen. Pada tahun 2005 pada bulan Desember, 

COBIT muncul kembali dengan versi 4 dan dilanjutkan pada bulan Mei 2007 

muncul COBIT 4.1 yang berorirntasi pada tata kelola teknologi informasi. Dan 
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saat ini versi paling terbaru yang tepatnya muncul pada tahun 2012 bulan Juni 

yaitu adalah COBIT versi 5 yang berorientasi pada tata kelola teknologi 

perusahaan.  

COBIT menyediakan prinsip, praktik, perangkat analisis serta model yang 

diterima secara global dan dirancang untuk dapat memaksimalkan rasa percaya 

dari pimpinan bisnis dan TI terkait dengan nilai yang ada pada informasi dan asset 

teknologi informasi . 

COBIT 5 merupakan generasi terbaru yang sesuai dengan panduan ISACA 

yang didalamnya membahas tentang tata kelola dan manajemen TI dari bidang 

bisnis, komunitas TI, resiko, asuransi dan keamanan. Perusahaan yang  telah 

banyak menggunakan COBIT 5 antara lain oleh perusahaan bidang asuransi, 

bidang bisnis, dan lain sebagainya. COBIT 5 bagi suatu organisasi dapat 

membantu semua kebutuhan : 

1. Membantu stakeholder untuk menetukan apa yang diinginkan dari suatu 

informasi, yang tekait dengan keuntungan yang didapat, risiko serta biaya 

untuk menjamin nilai tambah yang diharapkan. 

2. Membantu dalam mengatasi peningkatan yang signifikan dari jumlah 

informasi yang ada. Dengan cara memilih informasi yang kredibel dan 

relevan untuk mendapat keputusan yang efektif dan efisien. Sehingga 

informasi tersebut dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan bisnis. 

3. TI merupakan bagian terpenting untuk mengatasi Bisnis organisasi. Proses 

bisnis tidak dapat di pisahkan dari TI, Karena TI merupakan hal terpenting 
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dari suatu proses bisnis, manajemen risiko, struktur organisasi, kebijakan 

dan sebagainya 

4. Memberikan panduan untuk inovasi dan teknologi tentang penemuan 

produk baru dan membuat produk untuk menarik pelanggan. 

 

2.2.3. Model Referensi Proses COBIT 5 

COBIT 5 memiliki beberapa model referensi proses yang meliputi cakupan 

penuh dari aktivitas bisnis dan TI yang berelasi dengan proses tata kelola dan 

manajemen. Model referensi ini sudah bisa mewakili semua proses pada 

perusahaan yang berkaitan dengan TI. Model referensi pada COBIT 5 merupakan 

penerus dari model COBIT 4.1. 

 

Gambar 2.1 Model Referensi Proses COBIT 5 
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Pada Gambar 2.1 Model Referensi Proses COBIT 5  terdapat 37 model 

proses pada tata kelola dan manajemen COBIT 5. Semua proses tersebut 

dikelompokkan kedalam dua domain yaitu Tata kelola (Governance) dan 

Manajemen (Management) model Referensi ini mengacu pada buku COBIT 5: 

Self Assessment Guide: Using COBIT 5. USA: ISACA, 2013 dan buku ISACA, 

COBIT 5 : Process Reference Guide Exposure Draft. USA: ISACA, 2011. Berikut 

penjelasan dari setiap model Referensi pada COBIT 5 : 

1. Tata Kelola (Governance) 

Pada domain ini didalamnya memuat lima proses pada tata kelola 

TI dengan domain Evaluasi, Pengarahan dan Pengawasan (Evaluate, 

Direct, and Monitoring), yaitu: 

a) EDM01 Memastikan terdapat pengaturan dan pemeliharaan kerangka 

kerja tata kelola (Ensure governance framework setting and 

maintenance). 

b) EDM02 Memastikan mendapat keuntungan atau manfaat (Ensure 

benefits delivery). 

c) EDM03 Memastikan optimalisasi resiko (Ensure risk optimisation). 

d) EDM04 Memastikan pengoptimalan sumber daya (Ensure resource 

optimization). 

e) EDM05 Memastikan transparansi stakeholder (Ensure stakeholder 

transparency) 
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2. Manajemen (Management) 

Pada domain ini didalamnya memuat empat domain yang sesuai 

dengan area tanggung jawab dari Plan, Build, Run and Monitor (PBRM) 

dan menyediakan beberapa ruang lingkup TI yang menyeluruh yang terdiri 

dari: 

A. Domain Meluruskan, Merencanakan dan Mengatur (Align, Plan and 

Organize) dimana terdapat 13 proses antara lain, yaitu: 

a) APO01 Mengelola kerangka kerja manajemen TI (Manage the IT 

management framework). 

b) APO02 Mengelola, menetapkan rencana strategi TI (Manage 

strategy). 

c) APO03 Mengelola arsitektur sistem informasi perusahaan 

(Manage enterprise architecture). 

d) APO04 Mengelola inovasi atau perubahan teknologi (Manage 

inovation). 

e) APO05 Mengatur portofolio TI (Manage portofolio). 

f) APO06 Mengelola anggaran dan biaya investasi TI (Manage 

budget and costs). 

g) APO07 Mengelola sumber daya manusia (Manage human 

resource). 

h) APO08 Mengelola hubungan dan kerjasama organisasi (Manage 

relationships). 
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i) APO09 Mengelola kesepakatan perjanjian layanan (Manage 

service agreements). 

j) APO10 Mengelola pemasok atau supplier (Manage suppliers). 

k) APO11 Mengelola kualitas (Manage quality). 

l) APO12 Mengelola dan mengatur resiko TI (Manage risk). 

m) APO13 Mengelola keamanan (Manage Security) 

B. Domain Membangun, Memperoleh dan Mengimplementasikan (Build, 

Acquire, and Implement) dimana terdapat 10 proses antara lain, yaitu: 

a) BAI01 Mengelola program dan proyek organisasi (Manage  

programmes and projects). 

b) BAI02 Mengelola definisi kebutuhan (Manage requirements 

definitions). 

c) BAI03 Mengelola identifikasi dan pembangunan solusi otomatis 

(Manage solutions identification and build). 

d) BAI04 Mengelola ketersediaan dan kapasitas (Manage 

availability and capacity). 

e) BAI05 Mengelola perubahan pemberdayaan organisasi (Manage 

organizational change enablement). 

f) BAI06 Mengelola perubahan (Manage changes). 

g) BAI07 Mengelola penerimaan perubahan dan transisi (Manage 

change acceptance and transitioning). 

h) BAI08 Mengelola pengetahuan (Manage knowledge). 

i) BAI09 Mengelola aset (Manage assets). 
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j) BAI10 Mengelola susunan/konfigurasi (Manage cofiguration) 

C. Domain Menghasilkan, Melayani dan Mendukung (Deliver, Service 

and Support) dimana terdapat 6 proses antara lain,yaitu: 

a) DSS01 Mengelola operasi (Manage operations). 

b) DSS02 Mengelola permintaan layanan dan insiden (Manage 

service requests and incidents). 

c) DSS03 Mengelola permasalahan (Manage problems). 

d) DSS04 Mengelola layanan yang berkelanjutan (Manage 

continuity). 

e) DSS05 Mengelola layanan keamanan (Manage security service). 

f) DSS06 Mengelola kontrol proses bisnis (Manage business 

process controls) 

D. Domain Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian (Monitoring, Evaluate 

and Assess) dimana ada 3 proses didalamnya atara lain, yaitu: 

a) MEA01 Mengawasi, mengevaluasi dan menilai kinerja dan 

kesesuaian (Monitoring, evaluate and assess performance and 

conformance). 

b) MEA02 Mengawasi, mengevaluasi dan menilai sistem 

pengendalian internal (Monitoring, evaluate and assess the system 

of internal control). 

c) MEA03 Mengawasi, mengevaluasi dan menilai kepatuhan dan 

kebutuhan eksternal (Monitoring, evaluate and assess compliance 

with external requirements) 
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2.2.4. Model Kapabilitas Proses COBIT 5. 

Didalam model kerangka kerja COBIT 4.1 memperkenalkan model 

kematangan proses (maturity model), namun pada kerangka kerja COBIT 5 lebih 

memperkenalkan model kapabilitas proses (capability model). COBIT 5 yang 

didasarkan pada ISO/IEC 15504, yang berisi tentang standar mengenai Software 

Engineering dan Process Assess. Pada model kapabilitas proses dilakukan 

pengukuran performansi pada masing-masing proses tata kelola atau proses 

manajemen dimana dilakukan identifikasi dan analisis yang perlu untuk 

ditingkatkan kinerjanya, Kapabilitas proses kemudian dituangkan pada suatu 

penilaian kapabilitas proses yang disebut dengan Process Assesment Model. 

Dimana Process Assesment Model ini memiliki kegunaan sebagai dokumen dasar 

referensi dalam melaksanakan penilaian performa dari kapabilitas TI suatu 

organisasi, dapat di gambarkan sebagai berikut : 

1. Mendefinisikan kebutuhan minimum untuk penilaian terhadap output 

output yang dibutuhkan. 

2. Mendefinisikan proses kapabilitas kedalam dua dimensi yaitu proses dan 

kapabilitas. 

3. Menggunakan indikator proses kapabilitas dan proses performa untuk 

menentukan telah terpenuhinya atribut proses. 

4. Mengukur performa proses untuk memenuhi work product, dilakukan 

berdasarkan sebuah urutan praktik dasar dan aktivitas-aktivitas. 

5. Mengukur proses kapabilitas melalui pencapaian atribut dengan adanya 

bukti yang spesifik (level 1) dan generic (level yang lebih tinggi). 
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Dalam model penilaian proses, ada enam tingkat kapabilitas pada dimensi 

kapabilitas. Enam tingat kapabilitas tersebut memiliki Sembilan proses atribut 

didalamnya. Level 0 mengenai keberadaan proses. Kegiatan penilaian dilakukan 

untuk dapat membedakan antara penilaian untuk level 1 dengan level- level 

lainnya yang diatas level 1 atau yang lebih tinggi. Kegiatan ini dilakukan karena 

level 1 merupakan level yang menentukan apakah sebuah proses telah berhasil 

dalam mencapai tujuannya, oleh sebab itu sangat penting untuk dapat dicapai dan 

sekaligus menjadi dasar untuk mencapai level lain dengan tingkatan yang lebih 

tinggi. 

Didalam kegiatan penilaian yang dilakukan pada setiap level, hasil yang 

didapatkan akan diklasifikasikan kedalam 4 kategori, yaitu: 

1. N (Not achieved) 

Pada katergori not achieved, pencapaian atas atribut yang terdefinisi 

pada proses penilaian ini hanya ditemukan sedikit bukti atau bahkan tidak 

memiliki bukti. Skala yang didapat antara 0% sampai dengan 15% 

2. P (Partically achieved) 

Pada kategori partically achieved, dari pendekatan dan pencapaian 

atas atribut yang terdefinisi dalam penilaian proses terdapat beberapa bukti 

yang ditemukan. Dengan skala yang dicapai >15% sampai dengan 50% 

3. L (Largely achieved) 

Pada kategori largely achieved, ditemukan beberapa bukti terkait 

dengan pendekatan sistematis dan pencapaian signifikan yang didapat dari 

atribut yang terdefinisi dalam penilaian proses. Meskipun kelemahan yang 
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tidak signifikan yang berkaitan dengan atribut masih ditemukan ditemukan 

dalam proses yang dinilai. Skala pencapaian antara >50% sampai dengan 

85% 

4. F (Fully achieved) 

Pada kategori fully achieved , terdapat bukti penuh dari pendekatan 

yang dilakukan secara lengkap dan sistematis, dan atribut pada proses 

yang dinilai telah tercapai penuh. Tidak terdapat kelemahan yang 

berkaitan dengan atribut proses yang dinilai. Skala pencapaian antara 

>85% sampai dengan 100%. 

Suatu proses cukup meraih kategori Largely achieved (L) atau 

Fully achieved (F) untuk dapat dinyatakan bahwa proses tersebut telah 

mencapai level kapabilitas tersebut, namun proses tersebut harus meraih 

kategori Fully achieved (F) untuk dapat melanjutkan penilaian ke level 

kapabilitas selanjutnya. Jadi dapat dimisalkan suatu proses untuk 

mencapai level 3, maka pada level 1 dan 2 proses tersebut harus mencapai 

kategori Fully achieved (F), sementara level kapabilitas 3 cukup mencapai 

kategori Largely achieved (L) atau Fully achieved (F). 
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Gambar 2.2 Rating yang Dibutuhkan pada COBIT 5 

 

Pada Gambar 2.2. menjelaskan level dan rating pada COBIT 5 

berdasarkan setiap Proses Atribut, Pada model kapabilitas dilakukan pengukuran 

performansi pada setiap tata kelola dan manajemen. Ada enam tingkat kapabilitas 

yang terdiri dari level 0 (Incomplete Process) hingga level 5 (Optimising Process) 

yang masing masing memiliki beberapa proses atribut dimulai dari level 1 hingga 

level 5, rating atau tingkatapn level pada Gambar 2.2 mengacu pada buku COBIT 

5: Self Assessment Guide: Using COBIT 5. USA: ISACA, 2013 dan buku ISACA, 

COBIT 5 : Process Reference Guide Exposure Draft. USA: ISACA, 2011. 
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Gambar 2.3 Model Kapabilitas Proses COBIT 5 

 

Pada Gambar 2.3 menerangkan tentang model kapabilitas Proses COBIT 5 

berdasarkan setiap domainnya, model kapabilitas pada gambar 2.3 mengacu pada 

buku COBIT 5: Self Assessment Guide: Using COBIT 5. USA: ISACA, 2013 dan 

buku ISACA, COBIT 5 : Process Reference Guide Exposure Draft. USA: ISACA, 

2011. tedapat Enam tingkatan kapabilitas yang dicapai oleh masing-masing proses 

antara lain, yaitu : 

1. Incomplete Process (Level 0) 

Merupakan proses yang tidak lengkap, dimana proses ini hanya 

terdapat sedikit sekali bukti atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali 

dalam hal pencapaian dari tujuan proses. Selain itu proses tidak dapat 

diimplementasikan atau dinilai dalam mencapai tujuannya mengalami 
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kegegalan. Pada proses ini tidak memiliki atribut. Kriteria yang ada pada 

tingkatan ini terkait dengan kesadaran akan adanya suatu proses. 

2. Performed Process (Level 1) 

Merupakan proses yang dijalankan. Proses yang dilakukan sudah 

mencapai tujuan. Ketentuan atribut proses yang ada pada level 1 yaitu: 

A. PA 1.1 Process Performance 

Mengukur seberapa jauh keberhasilan pencapian tujuan dari suatu 

proses. Pencapaian penuh terhadap atribut ini mengakibatkan proses 

tersebut meraih apa yang sudah ditentukan. 

A. Sumber daya, informasi dan proses pada pengendalian internal 

perusahaan. 

B. Jaminan inisiatif dilakukan dan direncanakan secara efektif. 

C. Identifikasi kekurangan pengendalian internal yang akan 

dilaporkan. 

3. Managed Process (Level 2) 

Proses yang sudah mencapai tujuan diimplementasikan dengan lebih 

teratur, dijalankan, dikontrol, dan dikelola dengan tepat. Atribut proses 

yang terdapat pada level 2 memiliki ketentuan yaitu: 

A. PA 2.1 Performance Management 

Mengukur performa dari proses yang dikelola telah sampai sejauh 

mana. Atribut ini mempunyai hasil pencapaian penuh sebagai berikut: 

a) Proses identifikasi pada performa objektif 

b) Proses yang dimonitor dan direncanakan pada performa 
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c) Proses harus sesuai sebagai pemenuhan perencanaan pada 

performa. 

d) Otoritas dan tanggung jawab pada saat melakukan definisi, 

komunikasi dan melakukan tugas. 

B. PA 2.2 Work Product Management 

Mengukur hasil pencapaian kerja yang dihasilkan oleh proses yang 

dikelola telah sampai sejauh mana. Atribut ini mempunyai hasil 

pencapaian penuh sebagai berikut: 

a) Produk kerja didefinisikan sebagai kebutuhan 

b) Dokumentasi dan Kontrol pada hasil yang ditetapkan sebagai 

kebutuhan 

c) Identifikasi dengan baik pada hasil kerja, dilakukan kontrol dan 

dokumentasi. 

d) Hasil kerja dicek kembali yang sesuai dengan rencana dan 

kebutuhan pada saat mencapai kebutuhan tersebut. 

4. Established Process (Level 3) 

Proses diimplementasikan secara teratur yang selanjutnya sudah 

berhasil ditetapkan dan sudah mencapai hasil yang diharapkan. Ketentuan 

atribut yang terdapat pada level 3, yaitu: 

A. PA 3.1 Process Definition 

Mengukur proses standar yang ada dikelola sudah sampai sejauh 

mana dengan maksud memberi dukungan terhadap pengerjaan proses 
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yang telah terdefinisi. Atribut ini mempunyai hasil pencapaian penuh 

sebagai berikut: 

a) Proses standar, yang meliputi pada panduan dasar harus layak, 

mendeskripsikan elemen fundamental dalam proses yang 

terdefinisi. 

b) Interaksi dan urutan pada proses standar yang ditetapkan. 

c) Kompetensi dibutuhkan dan peran yang dilakukan untuk proses 

identifikasi pada proses standar. 

d)  Diperlukan sebuah infrastruktur dan membutuhkan lingkungan 

kerja untuk melakukan identifikasi. 

e) Metode sesuai dengan proses pengawasan dan sesuai yang 

ditetapkan. 

B. PA 3.2 Process Deployment 

  Mengukur telah sampai sejauh manakah proses standar dijalankan 

secara efektif seperti pada proses terdefinisi untuk tercapainnya hasil 

proses tersebut. Atribut ini mempunyai hasil pencapaian penuh 

sebagai berikut: 

a) Standar operasi ditentukan berdasarkan proses yang 

diidentifikasikan. 

b) Dalam menjakankan proses yang telah dikomunikasikan dan 

ditugaskan, dibutuhkan otoritas, tanggung jawab dan juga peran 

serta. 
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c) Edukasi, pengalaman dan pelatihan harus dilakukan pada setiap 

personil yang akan melakukan definisi kompeten. 

d) Dalam melakukan proses diperlukan sumber daya dan informasi. 

e) Proses yang terdefinisi harus dikelola, dipelihara dan disediakan 

untuk lingkungan kerja dan infrastruktur. 

f) Data yang sudah benar dikumpulkan dan dianalisis untuk 

selanjutnya dilakukan perbaikan secara terus menerus. 

5. Predictable Process (Level 4) 

Proses ini dapat diprediksi. Proses yang berjalan dioperasikan dengan 

batasan yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan 

harapan. Ketentuan atribut yang terdapat pada level 4, yaitu: 

A. PA 4.1 Process Measurement 

Mengetahui sejauh manakah hasil yang didapatkan dari 

pengukuran yang dilakukan dapat berguna terkait untuk memastikan 

performa dari proses dapat mendukung dalam mencapai tujuan proses 

yang berperan mendukung tujuan organisasi.Pengukuran dapat berupa 

pengukuran produk, pengukuran proses maupun dapat berupa 

pengukuran keduaduanya. Atribut ini mempunyai hasil pencapaian 

penuh sebagai berikut: 

a) Tujuan bisnis relevan ditetapkan untuk kebutuhan proses 

informasi. 

b) Kebutuhan proses internal merupakan tujuan dari pengukuran 

proses. 
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c) Performa perusahaan yang telah ditetapkan adalah tujuan 

kuantitatif. 

d) Identifikasi pada pengukuran dan frekuensi pada performa proses. 

e) Hasil dari pengukuran dianalisa, dikumpulkan dan dilaporkan 

untuk memantau tujuan kuantitatif. 

f) Menggambarkan performa proses pada hasil pengukuran. 

B. PA 4.2 Process Control 

Mengukur sejauh manakah secara kuantitatif sebuah proses dapat 

menghasilkan proses yang dinilai mampu, stabil dan dapat diprediksi 

sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan. Atribut ini mempunyai 

hasil pencapaian penuh sebagai berikut: 

a) Kontrol dan teknik analisa harus diaplikasikan. 

b) Performa proses normal telah ditetapkan. 

c) Penyebab khusus suatu variasi adalah analisa data pengukuran. 

d) Cara memecahkan penyebab khusus dari variasi adalah tindakan 

koreksinya. Respon pada tindakan koreksi harus dibatasi pada 

saat mengkontrol. 

6. Optimising Process (Level 5) 

Pada proses ini merupakan proses optimasi dimana proses yang telah 

berjalan dilakukan peningkatan berkelanjutan sebagai usaha pemenuhan 

baik dimasa sekarang maupun masa depan dari tujuan bisnis. Ketentuan 

atribut yang terdapat pada level 5, yaitu: 
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A. PA 5.1 Process Innovation 

Pada proses ini merupakan proses dilakukannya pengukuran 

sebuah perubahan proses yang telah teridentifikasi dari analisis 

penyebab umum, adanya variasi, dan dari investigasi pendekatan 

inovatif berfungsi untuk mendefinisikan dan melaksanakan proses. 

Atribut ini mempunyai hasil pencapaian penuh sebagai berikut: 

a) Tujuan bisnis relevan untuk peningkatan pada definisinya. 

b) Variasi performa proses harus tepat pada saat analisa. 

c) Pelaksanaan praktik yang inovasi dan terbaik untuk data yang 

dianalisis. 

d) Proses yang baru didefinisikan untuk peningkatan teknologi baru. 

e) Peningkatan proses digunakan untuk strategi implementasi. 

B. PA 5.2 Process Optimisation 

Melakukan pengukuran terhadap perubahan definisi, performa 

proses dan manajemen agar dapat mencapai hasil yang memberi 

dampak efektif dalam pencapaian tujuan proses peningkatan. Atribut 

ini mempunyai hasil pencapaian penuh sebagai berikut: 

a) Dilakukan penilaian kesesuaian terhadap dampak dari perubahan 

yang telah dilakukan dengan tujuan dari proses yang telah 

didefinisikan dan proses standar. 

b) Mengelola implementasi dari perubahan yang telah disetujui 

untuk selajutnya dapat dipastikan bahwa perbedaan-perbedaan 

pada performa proses dapat dimengerti dan dilakukan setelahnya. 
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c) Berdasarkan performa saat ini, mengevaluasi keefektivitasan 

perubahan proses berdasarkan persyaratan produk dan tujuan 

proses untuk menentukan hasil memiliki penyebab umum dan 

khusus. 

 

2.2.5. Analisis Kesenjangan(GAP Analysis) 

Analisis kesenjangan merupakan metode perhitungan yang digunakan 

untuk dapat mengetahui kesenjangan atau perbandingan  antara hasil penilaian 

yang dilakukan pada setiap level berupa nilai actual atau nilai yang di dapat  

dengan nilai ekspektasi atau nilai yang di harapkan tingkat kapabilitas oleh pihak 

terkait. Hasil perhitungan  ini dapat digunakan untuk mengetahui berapa 

perbandingan atau jarak antara hasil atau nilai presentase suatu level dengan nilai 

yang di harapkan atau di tentukan.  Sehingga di harapkan dapat membantu 

mengidentifikasi saran perbaikan yang diperlukan guna melakukan peningkatan 

tingkat kapabilitas berdasarkan proses atribut yang terdapat pada kerangka kerja 

COBIT 5. Perhitungan yang digunakan untuk menganalisis kesenjangan tingkat 

kapabilitas tata kelola Sistem Informasi Akademik yang ada pada STMIK 

Akakom Yogyakarta yaitu : 

GAP = to be - as is 

to be : nilai yang diharapkan 

as is : nilai saat ini 
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2.3. MEA01 (Monitor, Evaluate and Assess Conformace and Asureance) 

MEA01 (Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance) 

yaitu merupakan proses mengumpulkan, memvalidasi, dan mengevaluasi bisnis, 

IT dan tujuan proses dan metrik. Memantau bahwa proses berkinerja terhadap 

kinerja dan kesesuaian tujuan proses dan metrik persetujuan dan dapat secara 

sistematis dan tepat waktu dalam memberikan laporan. MEA01 memiliki 5 

komponen subdomain antara lain sebagai berikut :  

1. MEA01.01 (Membantu pendekatan pemantauan) 

Terlibat dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk 

membangun dan mempertahankan pendekatan monitoring, menetukan 

tujuan, lingkup dan metode, mengukur solusi bisnis dan pelayanan serta 

kontribusi untuk tujuan perusahaan. Mengintegrasikan pendekatan ini 

dengan kinerja perusahaan sistem manajemen. 

2. MEA01.02 (Mengatur kinerja dan kesesuaian target) 

Berkerja dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk 

mengidentifikasi, meninjau secara berkala, meng-update dan menyetujui 

kinerja dan kesesuaian target dalam sistem pengukuran kinerja. 

3. MEA01.03 (Mengumpulkan data kesesuaian dan kinerja proses) 

Mengumpulkan dan mengolah data tepat waktu dan akurat selaras 

dengan pendekatan dan tujuan perusahaan. 
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4. MEA01.04 (Analisis dan melaporkan kinerja) 

Meninjau secara berkala dan melaporkan kinerja terhadap sasaran, 

menggunakan metode yang merangkum semuanya, seperti bagaimana 

kinerja IT dan kesesuaian dengan sistem pemantauan perusahaan. 

5. MEA01.05 (Memastikan pelaksanaan tindakan perbaikan)  

Membantu     para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam 

mengidentifikasi, memulai dan pelacakan tindakan perbaikan untuk tujuan 

yang tidak sesuai. 

 

2.4. RACI Chart 

RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) Chart 

merupakan gambaran peran dari berbagai pihak dalam penyesuaian pekerjaan 

pada proyek dan proses bisnis. Dalam proses COBIT ini RACI Chart dapat 

mengetahui struktur organisasi yang ideal karena dengan RACI Shart akan 

diketahui pihakpihak mana saja yang bertanggung jawab didalamnya. RACI Chart 

merupakan setiap prosedur yang memiliki sumberdaya antara bentuk pemetaan 

dengan aktivitas. Untuk melakukan penilaian menggunakan domain MEA01, 

maka digunakan mapping/pemetaan dan SDM yang ada pada sistem informasi. 

Berikut Gambar 2.4  diagram RACI untuk MEA01 menggambarkan siapa pihak 

yang terlibat di dalam proses pengelolaan IT, penggunaan RACI Chart mengacu 

pada buku COBIT 5: Self Assessment Guide: Using COBIT 5. USA: ISACA, 2013 

di mana telah dijabarkan bentuk dari RACI Chart domain MEA sub domain 

MEA01 
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Gambar 2.4 RACI Chart MEA01 

 

Pada mapping tersebut sudah jelas bahwa digunakan untuk seluruh control 

objective yang terdapat pada domain MEA. RACI mempunyai arti : 

1. R (Responsible) yaitu pihak pelaksana harus menyelesaikan semua 

aktivitasnya dengan tanggung jawab 

2. A (Accountable) yaitu pihak yang mengatur jalannya setiap aktivitas 

3. C (Consulted) yaitu pihak yang mendapat tugas untuk tempat konsultasi 

selama aktivitas dilaksanakan 

4. I (Informed) yaitu pihak yang mendapat informasi tentang semua pelaksanaan 

aktivitas. 

2.5. Sistem Informasi Akademik (Siakad Akakom) 

Sistem Informasi Akademik Akakom atau Portal Akademik Siakad 

merupakan sistem informasi berjalan secara online yang digunakan pada STMIK 

Akakom Yoyakarta Siakad  digunakan sebagai dukungan dan juga memberi 

kemudahan dalam menjalankan kegiatan administrasi akademik bagi dosen, 

mahasiswa, dan pihak terkait lainnya. Dengan adanya Sistem Informasi Akademik 
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(Siakad) ini, STMIK Akakom Yogyakarta dapat dengan lebih baik, cepat dan 

mudah dalam memberikan layanan dan informasi bagi dosen maupun mahasiswak 

khususnya dalam urusan Akademik baik itu di dalam maupun diluar kampus.  

2.6. STMIK Akakom Yogyakarta 

 

2.6.1. Sejarah STMIK Akakom Yogyakarta 

Sekolah Tinggi Management Informatika dan Komputer STMIK Akakom 

Yogyakarta  adalah kampus IT di Yogyakarta yang berlokasi di kabupaten 

Bantul,  Daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 1979 

didirikan Yayasan Pendidikan Widya Bakti yang bertujuan mengembangkan dan 

menyebarluaskan pengetahuan tentang teknologi komputer dan informatika di 

kalangan masyarakat Indonesia melalui usaha pendidikan yang sistematis dan 

ilmiah. Yayasan tersebut mengelola sebuah akademi yang bernama Akademi 

Aplikasi Komputer, yang kemudian disingkat menjadi AKAKOM. 

Kemudian pada tanggal 31 Maret 1983, Akademi Aplikasi Komputer 

(AKAKOM), diubah menjadi Akademi Komputer dan Informatika AKAKOM. 

Pada tanggal 2 Mei 1985, nama Akademi Komputer dan Informatika 

AKAKOM  diubah dan dibakukan menjadi Akademi Manajemen Informatika dan 

Komputer (AMIK) AKAKOM. AMIK AKAKOM kemudian berubah menjadi 

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) AKAKOM pada 

tanggal 8 Juni 1992, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 262/DIKTI/Kep/1992 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bantul
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://www.widyabaktiyk.or.id/
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dengan status terdaftar bagi program Sarjana dan status diakui bagi program 

diplomanya. 

 Dikenal oleh masyarakat sebagai kampus dengan fokus mencetak 

programmer bersertifikasi. Saat ini STMIK Akakom Yogyakarta telah 

berkolaborasi dengan NIIT, Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) 
[2]

, 

SEAMOLEC, National Taipei University of Technology (Taipei Tech), PT. 

Asuransi Sinarmas, PT. Gamatechno, Refractory, PT. Sebangsa Bersama, Dilo, 

PT. CBN, PT. Indonesia Indicator, Software Seni, dan berbagai perusahaan IT. 

Selain itu juga bekerjasama dengan lembaga sertifikasi seperti Cisco Networking 

Academy, Oracle academy, MyOB dan Cloud Academy. 

2.6.2. Visi Misi 

 

1. V i s i 

Menjadi Perguruan Tinggi Teknologi Informasi, dan Komunikasi 

yang bersifat adaptif, berwawasan global,dan berlandaskan nilai-nilai luhur 

budaya bangsa. 

2. M i s i 

Membangun sumber daya manusia  berdaya saing unggul dalam 

penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 

berjiwa entrepreneur,  berbudipekerti luhur, dan berwawasan kebangsaan. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/STMIK_Akakom#cite_note-mou_ACCI-2
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2.7. Struktur Organisasi STMIK Akakom Yogyakarta 

Terdapat pada Gambar 2.5  menggambarkan bagan Struktur , bagan di atas 

menunjukan bahwa beberapa bagian yang berperan secara langsung dalam proses 

pengelolaan Sistem Informasi Akademik. Di mana dalam kerangka kerja COBIT 

5 domain MEA01 telah memberikan gambaran jelas, pihak mana saja yang 

terlibat di dalam proses pengelolahan Sistem Informasi Akademik bagan struktur 

organisasi di gunakan untuk membantu penulis dalam menyesuian pihak yang 

terlibat dalam pengelolaan sistem informasi Akademik Siakad atau portal 

akademik dengan RACI Chart, Yang  mengacu pada RACI Chart domain MEA01 

pada buku ISACA, COBIT 5 : Process Reference Guide Exposure Draft. USA: 

ISACA, 2011. yang terdapat pada kerangka kerja COBIT. Sehingga dalam proses 

penentuan Responden tidak mengarah pada jumlah minimal responden sesuai 

dengan standar jumlah responden khususnya dalam menggunakan metode 

Kuesioner. 
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Gambar 2.5 Struktur Organisasi STMIK Akakom Yogyakarta 


