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ABSTRACT

AUDIT IT GOVERNANCE AT UNIVERSITY OF LAMPUNG USING
COBIT 5 FRAMEWORK FOCUS ON EDM (EVALUATE, DIRECT, AND

MONITOR) DOMAIN

By:

Cynthia Octaria

The competitiveness of an organization depends on IT governance, because a

good IT governance enables organizations to optimize the benefits of

implementing IT. The process of IT governance in the university's answer to

the needs of the organization will guarantee the certainty of value creation of

information technology as well as assurance of the return of information

technology investments that have been invested. Currently, IT governance and

implementation at the University of Lampung has been run fairly well, but

there are some disturbing obstacles in its business processes. COBIT 5 is a

standard for IT governance processes that can help an organization to manage,

develop, and retain its assets. In this study, an information technology

governance audit was conducted based on the focal framework of COBIT 5

EDM domains with case studies at the University of Lampung. Data collection

methods used are data analysis, interviews, and questionnaires. From the audit

process, it was found that Lampung University's ability to manage information
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technology at EDM (evaluate, direct and monitor) focuses generally on level 4,

but the achievement in each process has not been fulfilled yet and has not

achieved the expected results by University of Lampung.

Keywords: Audit; COBIT; EDM; IT governance; University of Lampung
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ABSTRAK

AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DI UNIVERSITAS
LAMPUNG MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 FOKUS DOMAIN

EDM (EVALUATE, DIRECT, AND MONITOR)

Oleh:

Cynthia Octaria

Daya saing suatu organisasi sangat bergantung pada tata kelola IT, karena tata

kelola IT yang baik memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan keuntungan

dari pengimplementasian IT. Proses tata kelola IT dalam perguruan tinggi

jawaban atas kebutuhan organisasi akan jaminan kepastian penciptaan nilai dari

teknologi informasi serta jaminan kepastian kembalinya investasi teknologi

informasi yang telah ditanamkan. Kebanyakan tata kelola IT di perguruan tinggi

masih belum dilakukan secara optimal. Saat ini, tata kelola dan implementasi IT

di Universitas Lampung telah dijalankan dengan cukup baik, namun terdapat

beberapa kendala yang mengganggu dalam proses bisnisnya. COBIT 5

merupakan standar untuk proses tata kelola teknologi informasi yang mampu

membantu suatu organisasi untuk mengelola, mengembangkan, dan

mempertahankan aset yang dimilikinya. Pada penelitian ini, dilakukan audit tata

kelola teknologi informasi berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 fokus domain

EDM dengan studi kasus di Universitas Lampung. Metode pengumpulan data
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yang digunakan yaitu analisis data, wawancara, dan kuisioner. Dari proses audit

didapatkan hasil bahwa tingkat kemampuan Universitas Lampung dalam

mengelola teknologi informasi pada fokus domain EDM (evaluate, direct, and

monitor) secara umum mengarah pada level 4, namun pencapaian pada setiap

prosesnya belum terpenuhi semuanya dan belum mencapai hasil yang diharapkan

oleh Universitas Lampung.

Kata Kunci: Audit; COBIT; EDM; Tata Kelola IT; Universitas Lampung
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Indrajit (2005), Sistem informasi dan teknologi informasi (SI/IT)

memegang peranan penting dalam mendukung kegiatan dan proses bisnis suatu

organisasi. Beberapa peranan penting SI/IT dalam suatu organisasi, antara lain,

sebagai sarana untuk membantu suatu organisasi dalam mewujudkan efesiensi

integrasi antara sudut pandang manajemen dan operasional (proses back office dan

front office), meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen, serta SI/IT juga

dapat dijadikan dasar untuk membantu pengambilan keputusan. Selain itu, SI/IT

dapat membantu suatu organisasi dalam merealisasikan tujuan organisasi.

Teknologi informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi

hampir semua organisasi maupun perusahaan karena dapat membantu

meningkatkan efektifitas dan efisiensi terhadap proses bisnis mereka. Untuk

mencapai efektifitas dan efisiensi, diperlukan suatu pengelolaan IT yang baik dan

benar agar IT mampu untuk menunjang kesuksesan organisasi dalam pencapaian

tujuannya. Kesuksesan tata kelola organisasi tergantung terhadap seberapa jauh

tata kelola IT dilakukan.
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Tata kelola teknologi informasi merupakan prosedur dan kumpulan proses yang

bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan IT dengan dukungannya

terhadap pencapaian tujuan organisasi, dengan cara mengoptimalkan keuntungan

yang ditawarkan oleh IT, mengontrol penggunaan terhadap sumber daya IT dan

mengelola resiko-resiko terkait dengan IT. Tata kelola IT diperlukan karena IT

tidak lagi hanya dipandang sebagai unsur pendukung proses bisnis, tetapi sudah

dipandang sebagai bagian dari strategi bisnis, tata kelola IT juga mengontrol

semua tahapan dalam life cycle solusi IT untuk menjaga keselarasan antara IT

dengan strategi organisasi guna mencapai tujuan bisnis organisasi.

Daya saing suatu organisasi sangat bergantung pada tata kelola IT, karena tata

kelola IT yang baik memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan keuntungan

dari pengimplementasian IT. Kecepatan organisasi dalam menerapkan tata kelola

IT dapat meningkatkan kepemimpinan dan citra organisasi di pasar. Tata kelola

IT berfungsi untuk menyelaraskan strategi IT dengan strategi organisasi.

Keselarasan ini sangat penting karena memungkinkan organisasi untuk merespon

lebih cepat terhadap lingkungan bisnis yang dinamis.

Penyebab utama dari kegagalan suatu organisasi dalam memimpin persaingan

adalah kurangnya analisis dan tata kelola yang baik terhadap teknologi informasi

di organisasi tersebut. Tanpa tata kelola IT yang baik, maka pembangunan dan

pengembangan infrastruktur IT yang hendak dilakukan akan berjalan tanpa arah.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur IT yang tak berarah akan

memberikan kontribusi yang tidak maksimal bagi organisasi dan menyebabkan

melemahnya posisi kompetisi di pasaran.
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Perguruan tinggi negeri sebagai salah satu organisasi yang merupakan sebuah

lembaga pendidikan tinggi yang dimiliki oleh negara mulai marak dalam

memanfaatkan teknologi informasi di dalam kegiatan bisnisnya. Teknologi

informasi diposisikan sebagai sarana peningkatan ilmu pengetahuan teknologi dan

juga sekaligus untuk memberikan layanan yang maksimal bagi seluruh

stakeholder di perguruan tinggi tersebut.

Proses tata kelola IT dalam perguruan tinggi merupakan suatu konsep yang

menjadi jawaban atas kebutuhan organisasi akan jaminan kepastian penciptaan

nilai dari teknologi informasi serta jaminan kepastian kembalinya investasi

teknologi informasi yang telah ditanamkan. Tanpa adanya tata kelola IT, maka

dapat mengakibatkan terjadinya risiko penghamburan investasi IT dan kegagalan

layanan. Kebanyakan tata kelola IT di perguruan tinggi masih belum dilakukan

secara optimal. Salah satu contoh perguruan tinggi yang menerapkan tata kelola

IT adalah perguruan tinggi negeri pertama di Lampung, yaitu Universitas

Lampung (Unila). Teknologi informasi di Unila cukup kompleks, pengelolaannya

masih dilakukan dengan dua cara yaitu, secara manual dan komputerisasi,

sehingga seluruh teknologi informasinya kurang terintegrasi yang mengakibatkan

IT belum dapat memberikan solusi atas perubahan bisnis dan aplikasi yang baik.

Saat ini, tata kelola dan implementasi IT di Unila yang telah dijalankan dengan

cukup baik, namun terdapat beberapa kendala yang mengganggu dalam proses

bisnisnya. Sebagai contoh, di beberapa unit kerja di Universitas Lampung

kekurangan sumber daya manusia untuk mengelola dan mengembangkan sistem

dan teknologi informasi dan unit kerjanya, selain itu pada saat pergantian jabatan
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atau demisioner seringkali menyebabkan kosongnya posisi personil yang

mengemban tugas mengelola website unit kerja, sehingga tidak dapat meng-

upload informasi terbaru pada website unit kerja tersebut.

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)

merupakan sebuah framework yang dikeluarkan oleh ISACA (Information System

Audit and Control Association) yang baik digunakan untuk mengelola IT

Governance di sebuah organisasi. COBIT dan ISO/IEC 17799:2005 merupakan

standar yang sekarang banyak digunakan, dan keduanya bersifat saling

melengkapi. Ruang lingkup ISO/IEC 17799:2005 adalah aspek keamanan,

sedangkan COBIT lebih luas, meliputi kombinasi dari prinsip-prinsip yang telah

ditanamkan dan dikenal sebagai acuan model (seperti COSO), dan disejajarkan

dengan standar infrastruktur IT (seperti IITL, CMM, BS7799, dan ISO 9000).

COBIT bermanfaat bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat membantu

identifikasi IT controls issues. COBIT juga berguna bagi IT users karena

memperoleh keyakinan atas keandalan sistem aplikasi yang digunakan.

Sedangkan bagi para manajer, COBIT memberikan manfaat dalam keputusan

investasi di bidang IT dan infrastrukturnya, salah satunya yaitu untuk menyusun

perencanaan strategis infrastruktur IT (Gondodiyoto, 2007).

Dalam penelitian sebelumnya, Mega Putri Islamiah (2014) membahas tentang tata

kelola teknologi informasi dengan studi kasus pada Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggunakan framework COBIT 5.0. Tata kelola

yang dilakukan berfokus pada domain APO (Align, Plan, and Organize) yang

mencakup proses IT APO02 (pengelolaan strategi IT), APO06 (pengelolaan
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anggaran dan biaya IT), dan APO09 (pengelolaan perjanjian layanan IT).

Terdapat juga penelitian lain, yaitu penelitian oleh Fajrin Rizkia Pratiwi Suwarno

(2014) yang berjudul “Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan

Framework COBIT 5 Fokus pada Proses Manage Relationship (APO08) (Studi

Kasus: PT OTO Multiartha)”. Selain itu, terdapat penelitian “Audit Capability

EAM menggunakan COBIT 5 dan ISO 55002 pada Perusahaan Kelistrikan

Negara” yang dilakukan oleh Ni Kadek Rahayu Widya Utami, I Putu Agung

Bayupati, dan I Ketut Adi Purnawan (2016)  yang berfokus pada domain EDM02,

EDM05, dan APO11.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa COBIT

5.0 merupakan standar terbaru untuk proses tata kelola dan audit teknologi

informasi yang mampu membantu suatu organisasi untuk mengelola,

mengembangkan, dan mempertahankan aset yang dimilikinya serta mampu

membantu proses audit, tata kelola, dan manajemen teknologi informasi di

organisasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan

membuat laporan hasil audit tata kelola teknologi informasi berdasarkan kerangka

kerja COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)

dengan studi kasus di Unila. Penelitian yang dilakukan akan melalui beberapa

tahapan mulai dari analisis kebutuhan, sampai dengan penulisan laporan dan

pemberian rekomendasi hasil audit tata kelola ITK yang sesuai model bisnis saat

ini dan masa depan dengan mengacu rekomendasi sebuah best practice.
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1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana hasil Audit Tata Kelola IT di Universitas Lampung dengan

menggunakan Framework COBIT 5.0 fokus domain EDM?

2. Apakah saran dan evaluasi dari hasil Audit Tata Kelola IT di Universitas

Lampung dengan menggunakan Framework COBIT 5.0 fokus domain

EDM?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Melakukan audit terhadap teknologi informasi di Universitas Lampung,

khususnya pada proses tata kelola IT, optimasi manfaat IT, optimasi risiko

IT, optimasi sumber daya IT, dan transparansi stakeholder Universitas

Lampung.

2. Proses audit ini menggunakan framework COBIT 5.0 dengan fokus pada

domain EDM.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Melakukan audit terhadap tata kelola dan implementasi IT di Universitas

Lampung dengan menggunakan framework COBIT 5.0 fokus pada domain

EDM.

2. Menganalisa tata kelola dan implementasi IT di Universitas Lampung

yang nantinya perlu untuk diperbaiki.
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3. Memberikan solusi perbaikan tata kelola dan implementasi IT di

Universitas Lampung.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Memberikan gambaran tata kelola dan implementasi IT terkini yang ada di

Universitas Lampung.

2. Membantu menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki dari tata kelola dan

implementasi IT di Universitas Lampung.

3. Rekomendasi dari hasil penelitian dapat dijadikan masukan untuk

pengembangan dan perbaikan tata kelola IT yang lebih baik di Universitas

Lampung.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI)

Sistem adalah kumpulan sumber daya atau elemen-elemen dan jaringan prosedur

yang saling terkait secara terpadu, terintegrasi dalam suatu hubungan hirarkis

tertentu, dan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan informasi

merupakan data yang diolah agar menjadi lebih berguna bagi penggunanya. Jadi,

yang dimaksud dengan sistem informasi (SI) adalah kumpulan elemen-elemen

sumber daya dan jaringan prosedur yang saling berkaitan secara terpadu,

terintegrasi dalam suatu hubungan hirarkis tertentu dan bertujuan untuk mengolah

data menjadi informasi (Gondodiyoto, 2007).

Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan

berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan

informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam

organisasi. Sistem informasi sangat diperlukan para manajer organisasi guna

melaksanakan tugas khusus yang sangat penting bagi berfungsinya organisasi.

Tugas ini berkisar pada pengolahan data yang sederhana, seperti menyiapkan

tagihan kepada pelanggan, hingga kecanggihan analisis yang digunakan oleh para

manajer untuk pengambilan keputusan (Husein dan Wibowo, 2000).
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Sistem informasi mempunyai komponen-komponen yang disebut dengan istilah

blok bangunan (building block), yaitu blok masukan (input block), blok model

(model block), blok keluaran (output block), blok teknologi (technology block),

blok basis data (database block), dan blok pengendalian intern (controls block)

yang saling berinteraksi membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuannya

(Burch dan Grudnitski, 1989).

Menurut John Ward dan Joe Peppard (2002), information technology (IT)

khususnya mengacu pada teknologi, yang pada dasarnya terdiri atas hardware,

software, dan jaringan-jaringan telekomunikasi. Hardware mencakup seluruh

physical equipment atau kebutuhan fisik (misalnya mouse, keyboard, CPU, dan

sebagainya), sedangkan software mencakup program komputer, prosedur-

prosedur, instruksi-instruksi, maupun aturan-aturan.  Di negara Eropa dan Inggris

(European Union), IT biasa disebut dengan istilah information and

communication technology (ICT).

2.2 Audit

Definisi secara umum tentang audit adalah bahwa auditing merupakan sebuah

investigasi independen dari beberapa aktivitas tertentu. Sebenarnya kata audit

berasal dari Bahasa Latin, yaitu audire yang berarti mendengar. Maksud dari

mendengar disini adalah mendengar tentang keseimbangan suatu akun oleh para

pihak terkait terhadap pihak ketiga yang netral (tidak ada vested interest)

mengenai catatan keuangan perusahaan yang dikelola oleh orang-orang tertentu

yang bukan sekaligus pemiliknya (Gondodiyoto, 2007).
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Auditing, meskipun perkembangannya tidak terlepas dari perkembangan akunting,

namun sebagai cabang ilmu, auditing berada di luar lingkup ilmu akuntansi.

Auditing memiliki sejarah perkembangan yang panjang, bahkan auditor

merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Berdasarkan makna kata audire,

jenis audit yang berkaitan dengan pemeriksaan akuntansi memang memiliki peran

yang lebih dominan dan sejarah yang lebih lama. Namun, pada saat ini dalam

perkembangannya kemudian, perkembangan audit di bidang lain juga cukup

signifikan, misalnya audit internal, audit teknologi informasi, audit perpajakan,

audit pemerintah, dan lainnya (Gondodiyoto, 2007).

2.3 Tata Kelola IT

Tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi

yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu

perusahaan. Tata kelola organisasi juga mencakup hubungan antara para

stakeholder yang terlibat serta tujuan pengelolaan organisasi. Pihak-pihak utama

dalam tata kelola organisasi atau perusahaan adalah pemegang saham

(stakeholder), manajemen, dan dewan direksi. Stakeholder lainnya termasuk

karyawan atau staff, pemasok (supplier), pelanggan (customer), pihak ketiga

seperti bank, kreditor, dan organisasi lain yang berhubungan, regulator,

lingkungan, serta masyarakat luas (Agustin dan Holil, 2012).

IT Governance atau tata kelola IT adalah proses tata kelola untuk pengambilan

keputusan-keputusan dengan memastikan adanya alokasi penggunaan IT dalam

strategi-strategi organisasi yang bersangkutan. Tata kelola IT merefleksikan

adanya penerapan prinsip-prinsip organisasi dengan fokus kepada kegiatan
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manajemen dan penggunaan IT untuk pencapaian organisasi (Weill dan Ross,

2004).

Tujuan utama tata kelola IT adalah untuk menyelaraskan setiap proses-proses

bisnis organisasi dengan teknologi informasi yang ada saat ini, maksudnya adalah

dengan adanya struktur dan proses yang diperlukan dalam investasi teknologi

informasi, pihak manajemen dapat memastikan teknologi informasi yang

diterapkan sesuai dengan strategi bisnis yang ada. Selain itu tata kelola IT

memiliki tujuan lainnya, seperti menyelaraskan strategi IT dengan strategi bisnis

organisasi serta realisasi dari keuntungan-keuntungan yang telah dijanjikan dari

penerapan IT, memaksimalkan pemanfaatan IT guna mengoptimalkan keuntungan

dari penerapan IT, mengukur kinerja yang dihasilkan oleh teknologi informasi

terhadap proses bisnis dan tujuan organisasi secara keseluruhan, memanajemen

risiko-risiko yang ada terkait teknologi informasi secara tepat, dan bertujuan agar

investasi pada teknologi informasi dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan

hasil sesuai yang diharapkan (Yulhendri dan Surendro, 2008).

2.4 Pemilihan Kerangka Kerja Tata Kelola IT dan Pemilihan Domain

Pemilihan kerangka kerja yang tepat dapat memaksimalkan proses implementasi

dan tata kelola teknologi informasi pada organisasi.  Banyak kerangka kerja

tersedia dan semuanya mempunyai tujuan utama yang sama, yaitu

menggambarkan struktur dimana hubungan dari objek kompleks dapat

berinteraksi untuk menghubungkan stakeholder, proses, dan teknologi.  Sebagai

contoh, COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies),

yang menyediakan sebuah acuan yang memungkinkan untuk menggambarkan
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hubungan antar komponen dan bagaimana komponen-komponen tersebut dapat

membantu proses tata kelola IT sehingga dapat menyelaraskan kebutuhan bisnis

dengan pelayanan teknologi informasi.

2.4.1 Pemilihan Kerangka Kerja Tata Kelola IT

Terdapat beberapa kerangka kerja yang dapat digunakan untuk tata kelola

teknologi informasi, diantaranya adalah COBIT (Control Objectives for

Information and Related Technologies), TOGAF (The Open Group Architecture

Framework), CMMI (Capability Maturity Model Integration), ITIL, ISO/IEC

38500, PRINCE2® dan lainnya. Alasan peneliti memilih framework COBIT 5,

karena COBIT 5 sudah mencakup materi yang ada pada kerangka kerja lain,

yaitu:

1. ISO/IEC 38500 (masuk ke dalam area tata kelola domain EDM)

2. ITIL V3 2011 dan ISO/IEC 20000 (masuk ke dalam area manajemen

domain APO, BAI, dan DSS)

3. ISO/IEC 27000 series (masuk ke dalam area manajemen domain APO dan

DSS khusus proses yang berhubungan dengan keamanan dan manajemen

risiko, serta domain MEA khusus aktivitas mengawasi dan mengevaluasi)

4. ISO/IEC 31000 series (masuk ke dalam area tata kelola domain EDM dan

area manajemen domain APO khusus proses yang berhubungan dengan

manajemen risiko)

5. TOGAF (masuk ke dalam area manajemen domain APO khusus proses

yang berhubungan dengan arsitektur IT dan area tata kelola domain EDM

khusus proses yang berhubungan dengan sumber daya IT)
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6. PRINCE2® (masuk ke dalam area manajemen domain APO khusus proses

yang berhubungan dengan portofolio dan domain BAI khusus proses yang

berhubungan dengan manajemen proyek dan program)

Gambar 2.1 Cakupan Standar dan Framework Lain Dalam Framework COBIT 5
(Sumber:  COBIT 5 A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT,

2012)

2.4.2 Pemilihan Domain

Berdasarkan framework COBIT 5 dalam buku COBIT 5 A Business Framework

for the Governance and Management of Enterprise IT (2012), proses tata kelola

memastikan bahwa kebutuhan, kondisi, dan pilihan stakeholder dievaluasi untuk

menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai, mengarahkan organisasi melalui

proses pengambilan keputusan dan sistem prioritas tujuan, serta mengawasi

kinerja serta pelaksanaan dari arahan dan tujuan yang disepakati. Hal ini berarti

bahwa inti dari proses tata kelola harus mencakup kegiatan mengevaluasi
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(evaluate), mengarahkan (direct), dan mengawasi (monitor). Kegiatan

mengevaluasi (evaluate), mengarahkan (direct), dan mengawasi (monitor) dapat

ditemui dalam domain EDM pada COBIT 5.  Oleh karena itu, peneliti memilih

domain EDM untuk proses audit tata kelola IT di Universitas Lampung.

2.5 Balanced Scorecard

Balanced Scorecard dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton

yang berawal dari studi tentang pengukuran kinerja di sektor bisnis pada tahun

1990. Balanced Scorecard terdiri dari dua kata yaitu balanced dan scorecard.

Scorecard artinya kartu skor, yang mengacu pada rencana kinerja organisasi dan

bagian-bagiannya serta ukurannya secara kuantitatif, sedangkan balanced artinya

berimbang, maksudnya merujuk pada konsep keseimbangan antara berbagai

perspektif, seperti jangka waktu (panjang atau pendek), ruang lingkup (internal

atau eksternal), dan keuangan atau non-keuangan. Balanced Scorecard secara

umum dapat didefinisikan sebagai suatu sistem untuk mengelola implementasi

strategi, mengukur kinerja, mengkomunikasikan visi, misi, strategi, dan sasaran

kepada stakeholders (Mulyadi, 2005).

Dalam Balanced Scorecard terdapat 4 perspektif yaitu perspektif keuangan,

perspektif pelanggan, perpektif proses bisnis internal, serta perspektif

pembelajaran dan pertumbuhan. Fokus dari perspektif keuangan adalah

memutuskan hal yang berhubungan dengan dana dan tolok ukur kinerja keuangan,

seperti laba bersih, ROI (Return on Investment), dan sebagainya.  Fokus dari

perspektif pelanggan adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan atas produk

dan jasa yang ditawarkan perusahaan, kecepatan layanan yang diberikan serta
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kualitas hubungan pelanggan dengan perusahaan.  Fokus dari perspektif proses

bisnis internal adalah proses bisnis apa saja yang terbaik yang harus dilakukan,

dalam jangka panjang maupun jangka pendek untuk mencapai tujuan finansial dan

kepuasan pelanggan. Sedangkan fokus dari perspektif pembelajaran dan

pertumbuhan adalah bagaimana cara meningkatkan dan menciptakan value secara

terus menerus, terutama dalam hubungannya dengan kemampuan dan motivasi

sumber daya manusia (Kaplan dan Norton, 1996).

2.6 COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)

merupakan sebuah framework yang dikeluarkan oleh ISACA (Information System

Audit and Control Association) yang baik digunakan untuk mengelola IT

Governance dan infrastruktur IT di sebuah organisasi.  COBIT dan ISO/IEC

17799:2005 merupakan standar yang sekarang banyak digunakan, dan keduanya

bersifat saling melengkapi. Ruang lingkup ISO/IEC 17799:2005 adalah aspek

keamanan, sedangkan COBIT lebih luas, meliputi kombinasi dari prinsip-prinsip

yang telah ditanamkan dan dikenal sebagai acuan model (seperti COSO), dan

disejajarkan dengan standar infrastruktur IT (seperti IITL, CMM, BS7799, dan

ISO 9000). COBIT bermanfaat bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat

membantu identifikasi IT controls issues.  COBIT juga berguna bagi IT users

karena memperoleh keyakinan atas keandalan sistem aplikasi yang digunakan.

Sedangkan bagi para manajer, COBIT memberikan manfaat dalam keputusan

investasi di bidang IT dan infrastrukturnya, salah satunya yaitu untuk menyusun

perencanaan strategis infrastruktur IT (Gondodiyoto, 2007).
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Alves dan Castro (2012) dalam papernya yang berjudul IT Governance using

COBIT implemented in a High Public Educational Institution – A Case Study,

menggambarkan implementasi COBIT di sebuah Perguruan Tinggi di Portugal

utara yang memiliki beberapa sistem informasi yang tersebar dan mendukung

aktivitas Perguruan Tinggi tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme

yang menjamin manajemen dan pengendalian dari sistem informasi khususunya

untuk tata kelola IT. Sebagai bagian dari penerapan Sistem Manajemen Mutu

IPVC dalam pelaksanaan sertifikasi standar ISO 9001, mengimplementasikan

mekanisme untuk membangun tata kelola IT terutama dalam mengelola dan

mengendalikan IT dan sistem informasi.

2.7 COBIT 5

COBIT versi 5.0 atau COBIT 5 adalah edisi terbaru dari Framework COBIT

ISACA yang menyediakan penjabaran bisnis secara end-to-end dari tata kelola

teknologi informasi perusahaan untuk menggambarkan peran utama dari

informasi dan teknologi dalam menciptakan nilai perusahaan.  COBIT 5 adalah

sebuah versi pembaharuan yang menyatukan cara berpikir yang terkini di dalam

tata kelola IT perusahaan.  COBIT 5 dibangun berdasarkan pengembangan dari

COBIT 4.1 dengan mengintegrasikan Val IT dan Risk IT dari ISACA, ITIL, dan

standar-standar yang relevan dari ISO (ISACA, 2012).

ISACA (2012) menuliskan dalam buku A Business Framework for the

Governance and Management of Enterprise IT bahwa COBIT 5 didasarkan pada 5

prinsip utama tata kelola dan manajemen IT perusahaan, yaitu:
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1. Pemenuhan kebutuhan stakeholder (Meeting stakeholder needs), yang

berguna untuk pendefinisan prioritas untuk implementasi, perbaikan, dan

jaminan. Kebutuhan stakeholder diterjemahkan ke dalam Goals Cascade

menjadi tujuan yang lebih spesifik, dapat ditindaklajuti dan disesuaikan,

dalam konteks: Tujuan perusahaan (Enterprise Goal), Tujuan yang terkait

IT (IT-related Goal), Tujuan yang akan dicapai enabler (Enabler Goal).

Selain itu sistem tata kelola harus mempertimbangkan seluruh stakeholder

ketika membuat keputusan mengenai penilaian manfaat, sumber daya dan

risiko.

Gambar 2.2 COBIT 5 The Governance Objective: Value Creation
(Sumber: ISACA, 2012)

2. Melindungi titik-titik penting perusahaan (Covering enterprise end-to-

end), yang bermanfaat untuk mengintegrasikan tata kelola IT perusahaan

ke dalam tata kelola perusahaan. Prinsip kedua ini juga meliputi semua

fungsi dan proses yang dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola IT

perusahaan dimanapun informasi diproses.  Dalam lingkup perusahaan,

COBIT 5 menangani semua layanan IT internal maupun eksternal, dan

juga proses bisnis internal dan eksternal.
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3. Penggunaan sebuah framework terintegrasi (Applying a single intergrated

framework), sebagai penyelarasan diri dengan standar dan framework lain,

sehingga perusahaan mempu menggunakan COBIT 5 sebagai framework

tata kelola umum dan integrator. Selain itu prinsip ini menyatukan semua

pengetahuan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai framework ISACA

(COBIT, VAL IT, Risk IT, BMIS, ITAF, dan lain-lain).

4. Memungkinkan pendekatan secara holistic (Enabling a holistic approach),

yakni COBIT 5 memandang bahwa setiap enabler saling memperngaruhi

satu sama lain dan menentukan apakah penerapan COBIT 5 akan berhasil.

5. Memisahkan tata kelola dengan manajemen (Separating governance from

management), COBIT membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata

kelola dan manajemen. Kedua hal tersebut mencakup berbagai kegiatan

yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani

untuk tujuan yang berbeda pula.

Gambar 2.3 COBIT 5 Principles
(Sumber: ISACA, 2012)
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Dalam buku yang sama ISACA (2012) juga menuliskan bahwa COBIT 5

mendeskripsikan 7 kategori yang berperan penting sebagai enablers (faktor yang

mempengaruhi sesuatu yang akan dikerjakan oleh organisasi) yaitu:

1. Prinsip-prinsip, kebijakan-kebijakan, dan framework adalah sarana untuk

menerjemahkan proses yang diinginkan ke dalam petunjuk praktek untuk

pelaksanaan manajemen harian.

2. Proses menjelaskan kumpulan praktek-praktek dan aktivitas-aktivitas

yang terorganisir untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan

menghasilkan sekumpulan output dalam mendukung pencapaian seluruh

sasaran IT.

3. Struktur organisasi yaitu entitas pembuat keputusan utama di dalam

perusahaan.

4. Budaya, etika, dan tingkah laku merupakan kebiasaan dari individu dan

perusahaan yang sering dianggap sebagai faktor penghambat kesuksesan

di dalam aktivitas tata kelola dan manajemen.

5. Informasi adalah sebuah kebutuhan untuk memastikan agar organisasi

tetap berjalan dan dapat dikelola dengan baik. Tetapi di tingkat

operasional, informasi seringnya digunakan sebagai hasil dari proses

perusahaan.

6. Layanan, infrastruktur, dan aplikasi menyediakan layanan dan proses

teknologi informasi bagi perusahaan.
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7. Personil, keterampilan, dan kemampuan dibutuhkan untuk menyelesaikan

semua aktifitas dan membuat keputusan yang tepat serta mengambil aksi-

aksi perbaikan.

COBIT 5 yang dipublikasi berisi framework COBIT 5 untuk governing and

managing enterprise IT. Publikasi COBIT 5 product family ditampilkan pada

Gambar 2.4.

Gambar 2.4 COBIT 5 Product Family
(Sumber: ISACA, 2012)

2.8 Proses Utama pada COBIT 5

COBIT 5 (ISACA, 2012) membagi proses tata kelola dan manajemen IT

perusahaan menjadi dua area proses utama:

1. Tata kelola (Governance), yang memuat lima proses tata kelola, dimana

akan ditentukan praktek-praktek dalam setiap proses Evaluate, Direct, dan

Monitor (EDM).
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2. Manajemen, memuat empat domain, sejajar dengan area tanggung jawab

dari Plan, Build, Run, and Monitor (PBRM), dan menyediakan ruang

lingkup IT yang menyeluruh. Domain ini merupakan evolusi dari domain

dan struktur proses dalam COBIT 4.1, yaitu Align, Plan, and Organize

(APO), Build, Acquare, and Implement (BAI), Deliver, Service and

Support (DSS), Monitor, Evaluate, and Assess (MEA).

Gambar 2.5 COBIT 5 Governance and Management Key Areas
(Sumber: ISACA, 2012)
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Gambar 2.6 COBIT 5 Process Reference Model
(Sumber: ISACA, 2012)

2.9 Domain EDM (Evaluate, Direct, and Monitor)

ISACA (2012) menjelaskan bahwa proses tata kelola EDM berurusan dengan

tujuan stakeholder dalam melakukan penilaian, optimasi risiko dan sumber daya,

mencakup praktek dan kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi pilihan

strategis, memberikan arahan kepada IT dan pemantauan hasilnya.
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Berikut ini merupakan domain proses EDM:

1. EDM01 Ensure Governance Framework Setting and Maintenance

(Memastikan Pengaturan dan Pemeliharaan Kerangka Tata Kelola).

2. EDM02 Ensure Benefits Delivery (Memastikan Penyampaian Manfaat).

3. EDM03 Ensure Risk Optimisation (Memastikan Pengoptimalan Risiko).

4. EDM04 Ensure Resource Optimisation (Memastikan Pengoptimalan

Sumber Daya).

5. EDM05 Ensure Stakeholder Transparency (Memastikan Transparansi

Pemangku Kepentingan).

2.10 Domain APO (Align, Plan, and Organise)

ISACA (2012) menjelaskan dalam COBIT 5 bahwa proses manajemen APO

memberikan arah untuk penyampaian solusi (BAI) dan penyediaan layanan dan

dukungan (DSS). Domain ini mencakup strategi dan taktik, dan identifikasi cara

terbaik agar IT dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis. Berikut ini

merupakan domain proses APO:

1. APO01 Manage The IT Management Framework (Mengelola Kerangka

Manajemen IT)

2. APO02 Manage Strategy (Mengelola Strategi)

3. APO03 Manage Enterprise Architecture (Mengelola Arsitektur Bisnis)

4. APO04 Manage Innovation (Mengelola Perubahan)

5. APO05 Manage Portfolio (Mengelola Dokumen)

6. APO06 Manage Budget and Costs (Mengelola Anggaran dan Biaya)

7. APO07 Manage Human Resources (Mengelola Sumber Daya Manusia)
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8. APO08 Manage Relationships (Mengelola Relasi)

9. APO09 Manage Service Agreements (Mengelola Perjanjian Layanan)

10. APO10 Manage Suppliers (Mengelola Pemasok)

11. APO11 Manage Quality (Mengelola Kualitas)

12. APO12 Manage Risk (Mengelola Risiko)

13. APO13 Manage Security (Mengelola Keamanan)

2.11 Domain BAI (Build, Acquire, and Implement)

ISACA (2012) menjelaskan dalam COBIT 5 bahwa proses manajemen BAI

memberikan solusi dan mengimplementasikannya sehingga berubah menjadi

layanan. Untuk mewujudkan strategi IT, solusi IT perlu diidentifikasikan,

dikembangkan, serta diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses

bisnis.  Perubahan dan pemeliharaan sistem yang ada juga tercakup dalam domain

ini, untuk memastikan bahwa solusi dapat memenuhi tujuan bisnis. Berikut ini

merupakan domain proses BAI:

1. BAI01 Manage Programmes and Project (Mengelola Program dan

Proyek)

2. BAI02 Manage Requirements Definition (Mengelola Kebutuhan)

3. BAI03 Manage Solutions Identification and Build (Mengelola Identifikasi

Solusi dan Pembangunan)

4. BAI04 Manage Availability and Capacity (Mengelola Ketersediaan dan

Kapasitas)

5. BAI05 Manage Organisational Change Enablement (Mengelola

Pemberdayaan Organisasi Perubahan)
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6. BAI06 Manage Changes (Mengelola Perubahan)

7. BAI07 Manage Change Acceptance and Transitioning (Mengelola

Penerimaan Perubahan dan Transisi)

8. BAI08 Manage Knowledge (Manajemen Pengetahuan)

9. BAI09 Manage Assets (Mengelola Aset Kepemilikan)

10. BAI10 Manage Configuration (Mengelola Konfigurasi)

2.12 Domain DSS (Deliver, Service, and Support)

ISACA (2012) menjelaskan dalam COBIT 5 bahwa proses manajemen DSS

menyampaikan solusi yang dapat digunakan bagi pengguna akhir. Domain ini

berkaitan dengan penyampaian dan dukungan layanan aktual yang dibutuhkan,

yang meliputi pelayanan serta pengelolaan keamanan dan keberlangsungan,

dukungan layanan bagi pengguna, dan manajemen data dan fasilitas operasional.

Berikut ini merupakan domain proses DSS:

1. DSS01 Manage Operations (Mengelola Operasi)

2. DSS02 Manage Service Requests and Incidents (Mengelola Permintaan

Layanan dan Insiden)

3. DSS03 Manage Problems (Mengelola Masalah)

4. DSS04 Manage Continuity (Mengelola Keberlangsungan)

5. DSS05 Manage Security Services (Mengelola Layanan Keamanan)

6. DSS06 Manage Business Process Controls (Mengelola Kontrol Proses

Bisnis)
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2.13 Domain MEA (Monitor, Evaluate, Assess)

ISACA (2012) menjelaskan dalam COBIT 5 bahwa proses manajemen MEA

memonitor semua proses untuk memastikan bahwa pengarahan yang disediakan

domain yang sebelumnya diikuti. Semua proses IT perlu dinilai secara teratur

dari waktu ke waktu untuk mengontrol kualitas dan kepatuhannya. Domain ini

merujuk pada manajemen kinerja, pemantauan pengendalian internal, kepatuhan

terhadap peraturan dan tata kelola. Berikut ini merupakan domain proses MEA:

1. MEA01 Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance

(Memantau, Mengevaluasi dan Menilai Kinerja dan Penyesuaian)

2. MEA02 Monitor, Evaluate and Assess The System of Internal Control

(Memantau, Mengevaluasi dan Menilai Sistem Pengendalian Internal)

3. MEA03 Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External

Requirements (Memantau, Mengevaluasi dan Menilai Kepatuhan terhadap

Persyaratan Eksternal)

2.14 Metode Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi COBIT 5

Metode implementasi tata kelola teknologi informasi pada COBIT 5 memiliki 5

tahapan yang terus berulang mulai dari tahap initiate programme sampai tahap

review effectiveness.
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Gambar 2.7 COBIT 5 Implementation Life Cycle
(Sumber: ISACA, 2012)

Berikut ini merupakan tahapan-tahapan metode implementasi tata kelola teknologi

informasi pada COBIT 5 menurut buku COBIT 5: Implementation yang

diterbitkan oleh ISACA (2012).

1. Tahap 1 – Initiate Programme

Tahap ini menjelaskan tentang faktor apa yang mungkin menjadi

penggerak suatu organisasi dan identifikasi faktor pendorong perubahan

saat ini.  Tujuan dari tahap ini adalah memperoleh pemahaman tentang

organisasi yang terdiri dari tujuan, tugas dan wewenang, pendekatan

pengelolaan organisasi saat ini dan konsep program organisasi.

2. Tahap 2 - Define Problems and Opportunities
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Tahap ini menjelaskan tentang posisi organisasi saat ini yang berhubungan

dengan IT. Organisasi perlu mengetahui kemampuan saat ini dan di mana

kekurangan mereka, hal ini dicapai dengan penilaian kemampuan proses

terhadap status proses yang dipilih. Tujuan dari tahap ini adalah untuk

menyelaraskan tujuan IT dengan strategi organisasi.

3. Tahap 3 – Define Road Map

Tahap ini menjelaskan tentang target perbaikan yang akan dilakukan

organisasi dan analisis gap untuk mengidentifikasi solusi potensial.

Tujuan dari tahap adalah untuk menetapkan target kemampuan untuk

proses yang dipilih.

4. Tahap 4 – Plan Programme

Tahap ini menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan organisasi yang

berupa solusi perbaikan dan rekomendasi. Tujuan tahap ini adalah

memberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja pada proses yang

dipilih sehingga mencapai target.

5. Tahap 5 – Execute Plan

Tahap ini menjelaskan tentang pelaksanaan solusi yang diusulkan kedalam

praktek sehari-hari pada organisasi dan dilakukan pemantauan terhadap

keselarasan yang dicapai dengan pengukuran kinerja.

6. Tahap 6 – Release Benefits

Tahap ini menjelaskan tentang keuntungan berkelanjutan yang didapat dari

perbaikan tata kelola teknologi informasi pada organisasi.
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7. Tahap 7 – Review Effectiveness

Tahap ini menjelaskan tentang evaluasi dari setiap pencapaian kesuksesan

pada organisasi dan identifikasi tata kelola untuk meningkatkan kebutuhan

untuk perbaikan secara terus menerus.

2.15 Process Capability Model

Pada framework COBIT 5 yang dikeluarkan oleh ISACA (2012), tidak lagi

menggunakan Maturity Level seperti pada COBIT 4.1 (2007) sebelumnya.

Maturity Level diganti menjadi Process Capability Model yang diadopsi dari

ISO/IEC 15504-2, dimana proses penilaian akan berdasarkan tingkat kemampuan

sebuah organisasi dalam melakukan proses-proses yang telah didefinisikan dalam

model assessment.

Gambar 2.8 Process Capability Level
(Sumber: ISACA, 2012)
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Berikut ini tingkatan Process Capability Model yang dimiliki sebuah organisasi,

antara lain:

a. Level 0 : Incomplete Process

Organisasi pada tahap ini tidak melaksanakan proses proses IT yang

seharusnya ada atau belum berhasil mencapai tujuan dari proses IT

tersebut.

b. Level 1 : Performed Process

Organisasi pada tahap ini telah berhasil melaksanakan proses IT dan

tujuan proses IT tersebut benar-benar tercapai.

c. Level 2 : Managed Process

Organisasi pada tahap ini dalam melaksanakan proses IT dan mencapai

tujuannya dilaksanakan secara terkelola dengan baik, sehingga ada

penilaian lebih karena pelaksanaan dan pencapaiannya dilakukan dengan

pengelolaan yang baik. Pengelolaan berupa proses perencanaan, evaluasi

dan penyesuaian untuk ke arah yang lebih baik lagi.

d. Level 3 : Established Process

Organisasi pada tahap ini memiliki proses-proses IT yang sudah

distandarkan dalam lingkup organisasi secara keseluruhan. Artinya sudah

memiliki standar proses yang berlaku diseluruh lingkup organisasi

tersebut.

e. Level 4 : Predictable Process

Organisasi pada tahap ini telah menjalankan proses IT dalam batasan-

batasan yang sudah pasti (misalkan batasan waktu) dan proses yang

dijalankan telah memiliki hasil.  Batasan-batasan yang ada dihasilkan dari
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pengukuran yang telah dilakukan pada saat pelaksanaan proses IT

sebelumnya.

f. Level 5 : Optimizing Process

Pada tahap ini, organisasi telah melakukan inovasi-inovasi dan melakukan

perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuannya

(ISACA, 2012).

Gambar 2.9 COBIT 5 Process Capability Model
(Sumber:  ISACA, 2012)

2.16 RACI Chart

Menurut ISACA (2012) dalam buku COBIT 5: Enabling Process, RACI Chart

adalah matriks dari semua aktivitas dan wewenang pada organisasi yang

membantu dalam mengambil keputusan.
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Berikut ini penjelasan mengenai RACI Chart:

1. Responsible

R(esponsible) menjelaskan tentang siapa yang bertanggung jawab atas tugas

yang diberikan. Hal ini merujuk pada peran utama atau penanggung jawab

pada kegiatan operasional, memenuhi kebutuhan dan menciptakan hasil yang

diinginkan bagi organisasi.

2. Accountable

A(ccountable) menjelaskan tentang siapa yang bertanggung jawab atas

keberhasilan tugas. Hal ini merujuk pada pertanggung jawaban secara

keseluruhan atas tugas yang telah dilakukan.

3. Consulted

C(onsulted) menjelaskan tentang siapa yang memberikan masukan. Hal ini

merujuk pada peran yang bertanggung jawab untuk memperoleh informasi

dari unit lain atau mitra eksternal.

4. Informed

I(nformed) menjelaskan tentang siapa yang menerima informasi. Hal ini

merujuk pada peran yang bertanggung jawab untuk menerima informasi yang

tepat untuk mengawasi setiap tugas yang dilakukan.
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Gambar 2.10 Contoh RACI Chart
(Sumber: ISACA, 2012)

2.17 Skala Guttman

Skala Guttman adalah salah satu skala yang digunakan untuk pengukuran pada

kuisioner. Skala Guttman merupakan skala kumulatif. Skala ini hanya dapat

digunakan untuk mengukur satu dimensi saja dari satu variabel yang multidimensi

(Sarno, 2009). Skala Guttman digunakan untuk memperoleh jawaban yang jelas

(ya atau tidak) terhadap suatu masalah (Sugiyono, 2012).

Skala Guttman adalah skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat tegas

dan konsisten. Data yang diperoleh berupa data interval atau rasio dikotomi (dua

alternatif berbeda), contohnya:   Ya (Y) dan Tidak (T). Jawaban pada responden

dapat berupa skor tertinggi bernilai (1) dan skor terendah bernilai (0) (Islamiah,

2014).
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Skala Guttman memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari skala Guttman

adalah jawaban yang diberikan oleh responden bersifat tegas dengan jawaban ya

atau tidak. Namun, kekurangan dari skala Guttman adalah pilihan jawaban yang

diberikan terbatas atau hanya dua pilihan. Responden tidak diberikan pilihan

lainnya untuk berpendapat (Islamiah, 2014).

2.18 Skala Linkert

Skala Linkert digunakan untuk mengukur pendapat dan sikap dari setiap

responden. Pada skala pengukuran ini dinyatakan dalam beberapa pilihan jawaban

seperti setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan lain-lain atau dapat berupa nilai

rentang antara 0-5, 1-5, 1-3, dan sebagainya dengan keterangan nilai mana yang

memiliki value tertinggi dan nilai mana yang memiliki value terendah.

Kelebihannya adalah responden dapat memberikan pendapat dan penilainnya

dengan pilihan yang sesuai, sehingga jawaban yang diberikan pun bervariasi,

mudah dibuat dan diterapkan. Kekurangannya adalah dengan banyak pilihan yang

diberikan kepada responden akan bingung terhadap jawaban atau pendapat yang

akan diberikan. Dengan banyaknya pilihan juga membutuhkan waktu yang cukup

lama untuk menjawab. Jawaban tidak tegas karena semua jawaban didasarkan

pada pendapat masing-masing responden (Islamiah, 2014).

2.19 Perhitungan Capability Level menggunakan Skala Guttman

Berikut ini penjabaran rumus perhitungan rekapitulasi jawaban kuesioner untuk

memperoleh tingkat kapabilitas saat ini pada organisasi yang dijabarkan pada

penelitian Mega Putri Islamiah (2014).
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2.19.1 Menghitung Rekapitulasi Jawaban Responden dan Normalisasi

Jawaban Responden

a. Rumus rata-rata konversi

. =
Keterangan:

R.K: Rata-rata konversi dari jawaban responden yang bernilai 1 untuk

jawaban Ya dan 0 untuk jawaban Tidak

nK: Nilai Konversi yang terdiri dari 1 untuk jawaban Ya dan 0 untuk

jawaban Tidak. nK merupakan nilai konversi pada setiap pertanyaanΣ : Jumlah pertanyaan untuk responden. Jumlah pertanyaan yang

dimaksud adalah jumlah pertanyaan per level (0-5)

b. Rumus normalisasi

=
Keterangan:

N:  NormalisasiΣRKi:  Jumlah Rata-rata konversi tiap level (level 0 – level 5)ΣRKa:  Jumlah Rata-rata konversi keseluruhan

c. Rumus normalisasi level

= N×L

Keterangan:NL: Normalisasi level

N:  Normalisasi dari hasil rata-rata konversi jawaban responden

L:  Level pada setiap proses domain yang terdiri dari level 0-5
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2.19.2 Menghitung Data Domain Capability Level

a. Rumus capability level pada setiap responden

= NL0+NL1+NL2+NL3+NL4+NL5

Keterangan:

CLi: Nilai capability level untuk setiap responden dalam setiap proses

pada domain.

NL0: Nilai normalisasi level pada level 0

NL1: Nilai normalisasi level pada level 1

NL2: Nilai normalisasi level pada level 2

NL3: Nilai normalisasi level pada level 3

NL4: Nilai normalisasi level pada level 4

NL5: Nilai normalisasi level pada level 5

b. Rumus capability level keseluruhan pada setiap proses

=
Keterangan:CLa: Nilai capability level pada setiap proses domainΣCLi: Jumlah nilai capability level pada setiap responden dalam setiap

proses domain.ΣR: Jumlah responden pada setiap proses domain.

2.19.3 Menghitung Capability Level Saat Ini

Berikut ini merupakan rumus Capability Level saat ini:

=
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Keterangan:

CC: Nilai Capability saat ini

ΣCLa: Jumlah keseluruhan nilai kapabilitas pada setiap proses domain.

ΣPo: Jumlah proses pada setiap domain

2.20 Penelitian Sebelumnya

2.20.1 Audit Capability Enterprise Assets Management menggunakan COBIT

5 dan ISO 55002 pada Perusahaan Kelistrikan Negara (Ni Kadek

Rahayu Widya Utami, I Putu Agung Bayupati, I Ketut Adi

Purnawan, 2016)

Penelitian “Audit Capability EAM menggunakan COBIT 5 dan ISO 55002 pada

Perusahaan Kelistrikan Negara” yang dilakukan oleh Ni Kadek Rahayu Widya

Utami, I Putu Agung Bayupati, dan I Ketut Adi Purnawan (2016) berfokus pada

domain EDM02 (memastikan pemberian manfaat), EDM05 (Memastikan

transparansi pemangku kepentingan), dan APO11 (Mengelola kualitas).  Dari

penelitian ini didapatkan sejumlah GAP di dalam tiga domain yang menjadi titik

evaluasi.

Domain EDM 02 merupakan domain yang menilai pengoptimalan suatu bisnis

dalam perusahaan memperoleh kondisi larged pada Level 2, hal ini menandakan

proses EDM02 mencapai pengelolaan yang baik seperti telah adanya perencanaan,

kegiatan monitor serta penyesuaian kinerja manajemen aset yang lebih teratur,

namun belum mampu mencapai ketepatan waktu kerja yang diinginkan

perusahaan.
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EDM 05 merupakan domain yang menilai kegiatan pelaporan dalam perusahaan

memperoleh kondisi larged pada Level 3, hal ini menandakan bahwa kegiatan

manajemen aset distribusi telah mampu diimplementasikan dengan baik sesuai

standar prosedur yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang diharapkan,

namun pelaksanaan proses kerja belum mampu secara konsisten diterapkan

diseluruh organisasi.

APO 11 merupakan domain yang menilai kualitas proses, prosedur perusahaan

serta praktek kerja terkait manajemen aset distribusi perusahaan memperoleh

kondisi larged pada Level 3, hal ini menandakan bahwa kegiatan manajemen aset

distribusi terkait pengelolaan kualitas telah memiliki standar prosedur yang

ditetapkan untuk mencapai hasil yang diharapkan terkait manajemen aset

perusahaan, namun pengelolaan kualitas proses kerja belum mampu secara

konsisten diterapkan diseluruh organisasi.

2.20.2 Tata Kelola Teknologi Informasi dengan Studi Kasus pada Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Menggunakan

Framework COBIT 5.0 (Mega Putri Islamiah, 2014)

Dalam penelitian sebelumnya, Mega Putri Islamiah (2014) membahas tentang tata

kelola teknologi informasi dengan studi kasus pada Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggunakan framework COBIT 5.0.   Tata kelola

yang dilakukan berfokus pada domain APO (Align, Plan, and Organize) yang

mencakup proses IT APO02 (pengelolaan strategi IT), APO06 (pengelolaan

anggaran dan biaya IT), dan APO09 (pengelolaan perjanjian layanan IT). Hasil
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tata kelola menggunakan kerangka kerja COBIT 5.0 diketahui bahwa berdasarkan

hasil capability level, tingkat kemampuan DKPP dalam mengelola teknologi

informasi secara umum mengarah pada level 1, namun pencapaian pada setiap

prosesnya belum terpenuhi semuanya dan belum mencapai tujuan yang

diharapkan oleh DKPP.   Hal ini ditandai dengan adanya proses yang sudah

diterapkan di DKPP.

2.20.3 Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework

COBIT 5 Fokus pada Proses Manage Relationship (APO08) (Studi

Kasus: PT OTO Multiartha) (Fajrin Rizkia Pratiwi Suwarno, 2014)

Pada penelitian lain, yaitu penelitian oleh Fajrin Rizkia Pratiwi Suwarno (2014)

yang berjudul “Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan

Framework COBIT 5 Fokus pada Proses Manage Relationship (APO08) (Studi

Kasus: PT OTO Multiartha)”, didapatkan hasil penelitian capability level divisi

Collection pada PT.   Oto Multiartha sebesar 2.76 dengan target capability level

sebesar 4.00, sehingga terdapat GAP sebesar 1,24.   Rekomendasi utama yang

diberikan oleh Fajrin berupa pembuatan dokumen SLA (service level agreement)

untuk mencapai target Capability Level 4 serta sebagai bentuk performansi atas

pencapaian yang telah dicapai.



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Waktu Penelitian dilakukan mulai bulan November 2016 sampai bulan Mei 2017

dengan jadwal sebagai berikut.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No. Aktivitas
Bulan ke-

Milestones
1 2 3 4 5 6 7

1
Perumusan

Masalah
Menghasilkan research question

2 Studi Literatur Hasil review studi literature

3
Pengumpulan
data sekunder
dan mapping

Data gambaran umum Universitas
Lampung terkumpul lengkapdan
menghasilkan mapping visi, misi,
tujuan, dan sasaran strategis
Universitas Lampung dengan tujuan
bisnis dan tujuan IT dilakukan
dengan menggunakan framework
COBIT 5.0 fokus domain EDM

4
Pengumpulan
data primer

Data wawancara dan kuisioner
terkumpul lengkap; Analisis

Kondisi Existing diperoleh sebagai
hasil dari observasi

5
Penulisan

laporan audit
Menghasilkan laporan audit
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Peneliti melakukan penelitian di beberapa unit kerja Universitas Lampung, yang

mencakup 9 fakultas (termasuk pasca sarjana), 7 UPT (Unit Pelaksana Teknis), 3

biro, dan 2 lembaga.  Berikut adalah unit-unit kerja Universitas Lampung sebagai

tempat dilakukannya penelitian ini.

1. FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

2. FH (Fakultas Hukum)

3. FMIPA (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)

4. FK (Fakultas Kedokteran)

5. FT (Fakultas Teknik)

6. FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

7. FP (Fakultas Pertanian)

8. FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)

9. BAK (Biro Akademik dan Kemahasiswaan)

10. BUK (Biro Umum dan Keuangan)

11. BPHM (Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat)

12. LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat)

13. LP3M (Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu)

14. Pascasarjana

15. UPT Perpustakaan (Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan)

16. UPT TIK/UPT Puskom (Unit Pelaksana Teknis Pusat Komputer)

17. UPT LTSIT (Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu dan Sentra

Inovasi Teknologi)

18. UPT Bahasa (Unit Pelaksana Teknis Bahasa)
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19. UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (Unit Pelaksana Teknis

Pengembangan Karir dan Kewirausahaan)

20. UPT Pengembangan Kerjasama dan Layanan Internasional (Unit

Pelaksana Teknis Pengembangan Kerjasama dan Layanan Internasional)

21. UPT Kearsipan (Unit Pelaksana Teknis Kearsipan)

3.2 Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa informasi tentang keadaan

infrastruktur teknologi informasi di Universitas Lampung, khususnya pada bagian

sistem informasi, implementasi dan pengembangan teknologi informasi, serta tata

kelolanya.  Data-data tersebut akan diambil melalui pengisian kuisioner dan

wawancara di beberapa unit kerja Universitas Lampung seperti yang telah

disebutkan pada sub bab 3.1.  Dalam penelitian ini, data juga diambil dari website

resmi Universitas Lampung.

3.3 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode studi literatur, dimana diperlukan sumber

baca seperti buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pengembangan

Tata Kelola IT dan tentang audit dengan framework COBIT 5.
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Gambar 3.1 Flowchart Tahapan Penelitian

Studi Literatur

Perumusan Masalah

Mulai

Pengumpulan Data Sekunder
(Analisis Dokumen)

Mapping visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
Universitas Lampung dengan tujuan bisnis dan
tujuan IT menggunakan framework COBIT 5.0

fokus domain EDM

Laporan Hasil Audit Tata Kelola IT Universitas Lampung

Selesai

Audit Tata Kelola TI Universitas Lampung dengan
Framework COBIT 5.0 fokus domain EDM

1. Menentukan Capability Level Universitas
Lampung saat ini

2. Gap Analysis
3. Rekomendasi

Pengumpulan Data Primer

1. Observasi
2. Wawancara
3. Kuisioner
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Dalam memecahkan masalah penelitian ini, serangkaian metode-metode berupa

alur kerja yang dilakukan selama penelitian adalah sebagai berikut.

3.3.1 Perumusan Masalah

Perumusan masalah yaitu mengumpulkan permasalahan yang ditemukan dan

disatukan dalam suatu research question. Selanjutnya, research question ini

digunakan sebagai pedoman, penentu arah atau fokus dari penelitian. Pada

tahapan ini, peneliti mengumpulkan permasalahan yang ada dengan mengambil

topik seputar IT di Universitas Lampung dan didapatkan permasalahan tentang

keadaan tata kelola IT di Universitas Lampung yang saat ini kurang mendukung

dalam proses peningkatan daya saing Universitas Lampung.  Dari permasalahan

tersebut, peneliti membuat research question yang berkisar tentang audit tata

kelola IT di Universitas Lampung guna mengetahui hal-hal apa saja yang perlu

diperbaiki dari tata kelola IT Universitas Lampung.

3.3.2 Studi Literatur

Studi literatur yang dimaksud oleh peneliti yaitu melakukan review, perbandingan

dan melihat literatur yang terkait dengan penelitian. Literatur yang digunakan

peneliti berupa hasil penelitian sebelumnya tentang audit tata kelola IT

menggunakan COBIT 5, jurnal ilmiah tentang proses audit menggunakan COBIT,

dan buku teks tentang COBIT 5.
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3.3.3 Pengumpulan Data Sekunder

Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang berupa

informasi tentang gambaran umum organisasi (struktur, visi, misi, tujuan, dan

sasaran strategis Universitas Lampung). Data sekunder diperoleh dari hasil

analisis dokumen baik berupa dokumen tercetak maupun dokumen digital pada

website resmi unit kerja Universitas Lampung.

3.3.4 Mapping

Pada tahapan ini, peneliti melakukan mapping visi, misi, tujuan, dan sasaran

strategis Universitas Lampung yang diperoleh dari tahapan pengumpulan data

sekunder. Mapping visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Universitas Lampung

dengan tujuan bisnis dan tujuan IT dilakukan dengan menggunakan framework

COBIT 5 yang berfokus pada domain EDM.  Proses mapping bertujuan untuk

mengetahui domain EDM manakah yang harus diaudit secara lebih terperinci.

3.3.5 Pengumpulan Data Primer

Peneliti melakukan pengumpulan data primer secara kualitatif dengan metode

observasi, wawancara, dan kuisioner.  Peneliti melakukan observasi di Universitas

Lampung, observasi ini nantinya akan menghasilkan analisis kondisi existing.

Pada metode wawancara, peneliti melakukan kunjungan langsung ke unit kerja

yang akan diaudit guna mewawancarai narasumber yang paham tentang

implementasi dan tata kelola IT di unit kerjanya.  Sedangkan, pengumpulan data

dengan metode kuisioner dilakukan dengan cara membagikan kuisioner ke unit-
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unit kerja yang akan diaudit yang berisi beberapa pertanyaan seputar

implementasi dan tata kelola IT di unit kerja tersebut.

3.3.6 Audit Tata Kelola IT dengan Framework COBIT 5

Pada tahap ini dilakukan analisa data dan perancangan, berupa penggunaan tools

dan metodologi terhadap data yang didapat.  Dalam melaksanakan tahap ini

peneliti menggunakan kerangka kerja COBIT 5.  Ada 3 tahapan metode

implementasi tata kelola teknologi informasi pada COBIT 5 yang dilakukan oleh

peneliti, yaitu:

1. Tahap 1 – Menentukan nilai capability level saat ini

Pada tahap ini dilakukan penentuan tingkat kemampuan Universitas

Lampung saat ini berkaitan dengan kinerja IT. Penentuan tingkat

kemampuan saat ini didapatkan dari hasil kuesioner capability level yang

diberikan kepada pihak unit-unit kerja di Universitas Lampung. Pada

tahap ini juga akan dijabarkan temuan-temuan berkaitan dengan

pengaturan dan pemeliharaan kerangka tata kelola IT, penyampaian

manfaat IT, pengoptimalan risiko yang berkaitan dengan IT,

pengoptimalan sumber daya IT, dan transparansi pemangku kepentingan.

Dari hasil temuan-temuan tersebut diperoleh tingkat kemampuan

Universitas Lampung saat ini dalam mengelola teknologi informasi

berkaitan dengan pengelolaan yang dijabarkan diatas.

2. Tahap 2 – Gap Analysis

Pada tahap ini dilakukan analisa gap dan pendefinisian target untuk

perbaikan dari hasil analisa gap pada hasil kuesioner capability level yang
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diberikan. Gap terjadi jika ada perbedaan diantara nilai kemampuan saat

ini, harapan dan kenyataan yang ada di Universitas Lampung. Dari hasil

temuan-temuan yang diperoleh pada kuisioner capability level didapatkan

tingkat kemampuan Universitas Lampung saat ini dalam mengelola

teknologi informasi. Kemudian dari hasil temuan-temuan tersebut dapat

diperoleh gap jika temuan dan penilaian yang diberikan tidak sesuai

dengan kenyataan pada Universitas Lampung. Pada tahap ini juga

dijelaskan target kemampuan yang ingin dicapai oleh organisasi, mengacu

pada Process Assessment Model yang terdiri dari level 0-5. Target

maksimal pencapaian tingkat kemampuan organisasi adalah level 5.

3. Tahap 3 – Membuat rekomendasi hasil audit

Pada tahap ini dijabarkan rencana program dan rekomendasi dari hasil

analisa melalui wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada

responden di unit-unit kerja di Universitas Lampung. Rencana program

dan rekomendasi tersebut berdasarkan pada area fokus yang dipilih yaitu

EDM01 (Ensure Governance Framework Setting and Maintenance),

EDM02 (Ensure Benefits Delivery), EDM03 (Ensure Risk Optimisation),

EDM04 (Ensure Resource Optimisation), dan EDM05 (Ensure

Stakeholder Transparency). Hasil wawancara dan kuisoner dicantumkan

dibagian lampiran. Rencana program disesuaikan dengan tingkat

kemampuan yang diharapkan oleh Universitas Lampung.

Hasil dari keseluruhan tahap ini berupa hasil audit tata kelola teknologi informasi

dan saran berdasarkan hasil audit guna memperbaiki, mempertahankan, dan
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mengembangkan tata kelola IT di Universitas Lampung. Pada tahap ini peneliti

melakukan beberapa kali proses iterasi validasi kepada stakeholder mengenai

hasil dari audit tata kelola IT di Universitas Lampung.

3.3.7 Kesimpulan dan Saran

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian berupa

hasil audit tata kelola teknologi informasi di Universitas Lampung.  Pada tahap

ini, peneliti juga memberikan saran yang nantinya dapat diterapkan untuk

meningkatkan maupun memperbaiki komponen dan tata kelola IT di Universitas

Lampung guna menyelaraskan strategi IT dengan tujuan bisnis Universitas

Lampung.

3.4 Pengumpulan Data Sekunder dan Mapping

Pada sub bab selanjutnya akan dibahas tentang pengumpulan data sekunder yang

diperoleh dari hasil analisis dokumen baik yang tertulis maupun digital dan hasil

dari proses mapping data sekunder terhadap tujuan IT dan tujuan bisnis

Universitas Lampung.

3.4.1 Pengumpulan Data Sekunder

Langkah pertama dalam melakukan audit tata kelola terhadap teknologi informasi

di Universitas Lampung adalah mengumpulkan data sekunder dari analisis

dokumen baik yang tertulis maupun digital untuk mengidentifikasi penggerak atau

pendorong pada organisasi. Penggerak pada Universitas Lampung dijelaskan pada

gambaran umum organisasi dan analisis kondisi existing serta analisis SWOT.

Tujuan pengumpulan data ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang
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Universitas Lampung secara terperinci yang meliputi struktur organisasi, visi,

misi, tujuan, sasaran strategis, tugas dan wewenang, sejarah IT, kondisi existing,

serta SWOT dari Universitas Lampung. Dalam melakukan identifikasi penggerak

organisasi, data yang digunakan diperoleh dari website resmi Universitas

Lampung, dokumen rencana strategis Universitas Lampung, dan hasil observasi

langsung.

3.4.1.1 Visi

Universitas Lampung (Unila) telah menetapkan tekad untuk melanjutkan dharma

membangun Unila dan bangsa secara bersama-sama. Adapun visi Unila yang

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Unila 2005-

2025, yaitu:

Pada Tahun 2025 Unila Menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di

Indonesia.

(Sumber: Dokumen Rencana Strategis Unila 2016-2020).

3.4.1.2 Misi

Sejalan dengan misi pembangunan pendidikan nasional serta kebijakan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Unila telah pula menetapkan misi,

yaitu :

1. menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang berkualitas dan

relevan;

2. menjalankan tata pamong organisasi Unila yang baik (good university

governance);
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3. menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi;

4. menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

Pernyataan misi tersebut mengandung makna bahwa untuk dapat merealisasikan

visinya, Unila harus memfokuskan program pada pengembangan kegiatan

tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung tridarma perguruan tinggi.

Kegiatan pendukung tridarma perguruan tinggi terdiri atas kegiatan kelembagaan

dan tata kelola, kegiatan pengembangan tenaga pendidik (dosen), kegiatan

pengembangan tenaga kependidikan, kegiatan pengembangan sarana dan

prasarana, kegiatan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK),

kegiatan pengembangan kerja sama, dan kegiatan peningkatan pendapatan Badan

Pengelola Usaha (BPU) (Sumber: Dokumen Rencana Strategis Unila 2016-2020).

3.4.1.3 Tujuan

Adapun tujuan bisnis dari Universitas Lampung, antara lain:

1. menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi yang cepat

diserap pasar tenaga kerja dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi

dirinya dan orang lain;

2. menghasilkan ipteks unggulan/baru yang terpublikasikan pada jurnal-

jurnal terakreditasi di dalam dan luar negeri serta diperolehnya HaKI

untuk ipteks baru tersebut;

3. meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat dengan

melakukan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan inovatif

serta berbasis ipteks ungggulan/baru;
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4. meningkatkan manajemen organisasi dalam bidang akademik, keuangan,

dan sumber daya manusia menuju tata kelola yang baik;

5. meningkatkan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk

memperoleh pelayanan pendidikan tinggi di unila;

6. meningkatkan kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi,

kebupaten/kota, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan

pemangku kepentingan lainnya; baik dalam maupun luar negeri (Sumber:

Dokumen Rencana Strategis Unila 2016-2020).

3.4.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Unila tahun 2020 merupakan kondisi terukur secara kuantitatif

yang akan dicapai pada tahun 2020 sebagai dampak (impact) dari tercapainya

hasil (outcome) dari program-program kerja Universitas Lampung dan kegiatan

yang dilakukan oleh unit-unit kerja Universitas Lampung. Indikator dan target

ketercapaian sasaran strategis tersebut secara terperinci disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Nama, indikator kinerja, dan target sasaran strategis Unila tahun 2016-
2020 (Sumber: Dokumen Rencana Strategis Unila 2016-2020)

Kode
Nama

sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Sasaran
Strategi (Impact)

Kondisi
2015

Target Sasaran Strategis,
Desember Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

A Meningkatn
ya kualitas
pembelajara
n dan
kemahasisw
aan

Jumlah mahasiswa
berwirausaha

48 25 50 75 100 125

Persentase lulusan Unila
yang lulus sekali uji standar
kompetensi lulusan

tad 60% 65% 70% 75% 80%

Akreditasi Unila
B B B

Ungg
ul

Ungg
ul

Ungg
ul

Jumlah medali nasional 22 40 60 80 90 100

Jumlah medali internasional 11 15 19 23 27 31

Persentase Masa tunggu
lulusan bekerja < 3 bulan

tad 40% 50% 60% 70% 80%
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Kode
Nama

sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Sasaran
Strategi (Impact)

Kondisi
2015

Target Sasaran Strategis,
Desember Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

B Meningkatn
ya relevansi
dan
produktivitas
penelitian

Jumlah paten Unila 24 35 50 75 100 150

Jumlah artikel tersitasi tad 25 50 75 100 125

Jumlah prototipe research
& development yang
Technology Readiness
Learning (TRL) level 6

tad 10 15 20 25 30

Jumlah prototipe laik
industri yang Technology
Readiness Learning (TRL)
level 7

0 0 0 1 1 2

C Meningkatn
ya kualitas
dan kuantitas
pengabdian
kepada
masyarakat

Jumlah kelompok
masyarakat yang
menerapkan Ipteks hasil
pengabdian secara
berkesinambungan

10 15 30 50 75 100

D Meningkatn
ya kualitas
dan kuantitas
pendukung
tridarma
perguruan
tinggi

Akreditasi Unila
B B B

Ungg
ul

Ungg
ul

Ungg
ul

Taman sains dan teknologi
yang dibangun

Tidak ada
Tidak
ada

ada ada Ada ada

Taman sains dan teknologi
mature

Tidak ada
Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Ada ada

Pusat Unggulan Iptek 0 1 1 2 2 2

Persentase dosen S-3 26 35 40 45 50 55

Persentase professor 4,7 6,0 7,5 9,0 10,5 15,0

Persentase dosen Unila
tersertifikasi

85% 90% 95% 95% 95% 95%

Revitalisasi prasarana dan
sarana Unila

Terlaksan
a

Terlak
sana

Terlak
sana

Terlak
sana

Terlak
sana

Terlak
sana

*) Tad = tidak ada data

Indikator sasaran strategis tersebut disusun berdasarkan hasil akhir (ending

outcome) atau dampak (impact) dari rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan

yang berorientasi pada pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan pelaksanaan

kegiatan pendukung tridarma perguruan tinggi.   Peningkatan daya saing lulusan

saat ini sangat diperlukan seiring dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA) dimana sudah tidak ada lagi batas-batas persaingan antarnegara
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ASEAN di seluruh bidang. Untuk meningkatkan daya saing lulusan tersebut,

Unila harus melaksanakan berbagai rangkaian proses pendidikan dan pengajaran

yang baik dan memberikan keunggulan tambahan bagi setiap lulusannya agar

mampu bersaing dengan lulusan lain baik dari dalam maupun luar negeri.

Daya saing regional merupakan dampak dari berbagai kegiatan bertaraf

internasional. Kegiatan bertaraf internasional yang akan dilaksanakan Unila antara

lain penyelenggaraan seminar/konferensi internasional di Unila setiap tahun,

keikutsertaan dosen dan mahasiswa Unila dalam berbagai seminar/

konferensi/kegiatan di level regional/internasional, layanan mahasiswa asing yang

belajar di Unila, kerja sama regional dan internasional, dan keanggotaan Unila

dalam akreditasi internasional. (Sumber: Dokumen Rencana Strategis Unila 2016-

2020).

3.4.1.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Bab II Permendikbud nomor 72 tahun 2014, susunan organisasi

Universitas Lampung adalah sebagai berikut.

1. Senat

Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan

pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

2. Rektor

Rektor merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan

non-akademik dan pengelolaan Universitas Lampung. Rektor mempunyai

tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
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kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan,

mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan. Dalam melaksanakan

tugasnya, Rektor menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi,

b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi,

c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,

d. pelaksanaan pembinaan civitas akademika dan hubungannya

dengan lingkungan,

e. dan pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

3. Wakil Rektor Bidang Akademik

Wakil Rektor Bidang Akademik atau Wakil Rektor 1 (WR 1) mempunyai

tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan atau Wakil Rektor 2 (WR 2)

mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan

kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.

5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau Wakil Rektor 3

(WR 3) mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin

penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni,

dan layanan kesejahteraan mahasiswa.
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6. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Teknologi Informasi

dan Komunikasi

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Teknologi Informasi

dan Komunikasi atau Wakil Rektor 4 (WR 4) mempunyai tugas membantu

Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan

dan kerja sama serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

7. BAK (Biro Akademik dan Kemahasiswaan)

Biro Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan di bidang akademik dan pembinaan kemahasiswaan dan alumni.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Akademik dan Kemahasiswaan

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat;

b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat;

c. pelaksanaan registrasi dan statistik mahasiswa;

d. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan

mahasiswa;

e. dan pelaksanaan penyusunan data dan statistik alumni serta urusan

alumni lainnya.

Biro Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

a. Bagian Akademik
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Bagian Akademik mempunyai tugas melaksanakan pemberian

layanan dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat serta registrasi dan statistik mahasiswa.

b. Bagian Kemahasiswaan

Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan layanan

pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa, serta

penyusunan data dan statistik alumni dan urusan alumni lainnya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

8. BUK (Biro Umum dan Keuangan)

Biro Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan

keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum,

ketatalaksanaan, dan pengelolaan barang milik negara. Dalam

melaksanakan tugas, Biro Keuangan dan Umum menyelenggarakan

fungsi:

a. pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi;

b. pelaksanaan urusan kepegawaian;

c. pelaksanaan urusan hukum;

d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;

e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;

f. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara;

g. dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Biro Keuangan dan Umum terdiri atas:

a. Bagian Keuangan

b. Bagian Kepegawaian
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c. Bagian Hukum, Tata Laksana, Barang Milik Negara, dan Umum

d. Kelompok Jabatan Fungsional

9. BPHM (Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat)

Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat. Dalam

melaksanakan tugas, Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelaksanaan layanan informasi dan hubungan masyarakat;

c. serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana,

program, dan anggaran.

Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan

b. Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat

c. Kelompok Jabatan Fungsional

10. Fakultas dan Pascasarjana

Fakultas dan Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Fakultas terdiri

atas:

a. FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

b. FH (Fakultas Hukum)

c. FMIPA (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)

d. FK (Fakultas Kedokteran)

e. FT (Fakultas Teknik)



58

f. FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

g. FP (Fakultas Pertanian)

h. FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)

i. Pascasarjana

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan

akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi. Sedangkan pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan

pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu

multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program magister dan

program doktor yang diselenggarakan oleh fakultas.

11. LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai

tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam

melaksanakan tugas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;

b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;

c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat;

e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat;
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f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di

dalam negeri maupun di luar negeri;

g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat;

h. dan pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

12. LP3M (Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu)

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu mempunyai

tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi

kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan

mutu pendidikan. Dalam melaksanakan tugas, Lembaga Pengembangan

Pembelajaran dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;

b. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;

c. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;

d. koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran,

pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;

e. pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan

pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;

f. dan pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

13. UPT Perpustakaan (Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan)

UPT Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang

perpustakaan. Kepala UPT Perpustakaan dikoordinasikan oleh Wakil

Rektor Bidang Akademik. UPT Perpustakaan mempunyai tugas
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melaksanakan pemberian layanan kepustakaan. Dalam melaksanakan

tugas, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;

c. pengolahan bahan pustaka;

d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;

e. pemeliharaan bahan pustaka;

f. dan pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

14. UPT TIK/UPT Puskom (Unit Pelaksana Teknis Pusat Komputer)

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan unit pelaksana

teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan

komunikasi. Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.UPT Teknologi

Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan,

pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi

dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi. Dalam melaksanakan

tugas, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;

b. pelaksanaan pengembangan jaringan dan web site Unila;

c. pelaksanaan pendataan dan pemrograman;

d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan multi media;

e. pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak

teknologi informasi dan komunikasi;
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f. pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada

mahasiswa;

g. dan pelaksanaan urusan administrasi.

15. UPT LTSIT (Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu dan Sentra

Inovasi Teknologi)

UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi merupakan unit

pelaksana teknis di bidang layanan laboratorium dan inovasi teknologi di

lingkungan Unila. Kepala UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi

Teknologi dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. UPT

Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi mempunyai tugas

melaksanakan layanan laboratorium dasar dan inovasi teknologi. Dalam

melaksanakan tugas, UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi

Teknologi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;

b. pelaksanaan layanan laboratorium dan inovasi teknologi;

c. pemeliharaan dan perawatan laboratorium;

d. dan pelaksanaan urusan tata usaha UPT Laboratorium Terpadu dan

Sentra Inovasi Teknologi.

16. UPT Bahasa (Unit Pelaksana Teknis Bahasa)

UPT Bahasa merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan

pembelajaran dan layanan kebahasaan. Kepala UPT Bahasa

dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. UPT Bahasa

mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran,
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peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa. Dalam

melaksanakan tugas, UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;

b. pengembangan pembelajaran bahasa;

c. pelayanan peningkatan kemampuan bahasa;

d. pelayanan uji kemampuan bahasa;

e. dan pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

17. UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (Unit Pelaksana Teknis

Pengembangan Karir dan Kewirausahaan)

UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan merupakan unit pelaksana

teknis di bidang pelaksanaan program pengembangan karir dan

kewirausahaan di lingkungan Unila. Kepala UPT Pengembangan Karir

dan Kewirausahaan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan dan Alumni. UPT Pengembangan Karir dan

Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan

karir dan kewirausahaan di lingkungan Unila. Dalam melaksanakan tugas,

UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelaksanaan pengembangan karir dan kewirausahaan;

c. pelaksanaan administrasi kegiatan pengembangan karir dan

kewirausahaan;

d. serta pelaksanaan urusan tata usaha UPT Pengembangan Karir dan

Kewirausahaan.
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18. UPT Pengembangan Kerjasama dan Layanan Internasional (Unit

Pelaksana Teknis Pengembangan Kerjasama dan Layanan Internasional)

UPT Pengembangan Kerja Sama dan Layanan Internasional merupakan

unit pelaksana teknis di bidang pengembangan kerja sama serta pelayanan

dan fasilitasi urusan internasional. Kepala UPT Pengembangan Kerja

Sama dan Layanan Internasional dikoordinasikan oleh Wakil Rektor

Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Teknologi Informasi dan

Komunikasi. UPT Pengembangan Kerja Sama dan Layanan Internasional

mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kerja sama Unila,

fasilitasi kerja sama internasional, layanan mahasiswa, pendidik, dan

tenaga kependidikan asing, serta promosi internasional Unila. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, UPT

Pengembangan Kerja Sama dan Layanan Internasional menyelenggarakan

fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;

b. pengembangan kerja sama nasional dan internasional Unila;

c. fasilitasi kerja sama internasional;

d. pelaksanaan layanan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan

asing;

e. pelaksanaan promosi internasional universitas;

f. koordinasi pelaksanaan program kerja sama nasional dan internasional

Unila;

g. pemantauan dan evaluasi program kerja sama nasional dan

internasional Unila;
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h. dan pelaksanaan urusan administrasi UPT.

19. UPT Kearsipan (Unit Pelaksana Teknis Kearsipan)

UPT Kearsipan sebagaimana merupakan unit pelaksana teknis di bidang

pengelolaan arsip. Kepala UPT Kearsipan dikoordinasikan oleh Wakil

Rektor Bidang Umum dan Keuangan. UPT Kearsipan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan arsip. Dalam melaksanakan tugas, UPT

Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelaksanaan pengelolaan arsip;

c. dan pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

20. Satuan Pengendali Internal (SPI)

Satuan Pengendalian Internal merupakan organ yang menjalankan fungsi

pengawasan non-akademik.

21. Dewan Pertimbangan

Dewan Pertimbangan merupakan organ yang menjalankan fungsi

pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan Unila.

22. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan

terhadap pengelolaan keuangan badan layanan umum Unila.

23. Badan Pengelola Usaha

Badan Pengelola Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengembangan

unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan

universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan

keuangan badan layanan umum UNILA. Badan Pengelola Usaha
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bertanggung jawab kepada Rektor sebagai pemimpin badan layanan

umum.

Gambar 3.2 menunjukkan struktur organisasi di Universitas Lampung.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Universitas Lampung
(Sumber: www.unila.ac.id)

3.4.2 Mapping

Mapping dilakukan menggunakan data yang diperoleh dari tahapan pengumpulan

data sekunder. Tabel 3.3 menunjukkan mapping visi, misi, tujuan, dan sasaran

strategis Universitas Lampung dengan tujuan bisnis dan tujuan IT dilakukan

dengan menggunakan framework COBIT 5.0 yang berfokus domain pada EDM.
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Tabel 3.3 Mapping visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Universitas Lampung dengan tujuan bisnis dan tujuan IT menggunakan framework COBIT 5.0
fokus EDM

Sumber
Isi

Pernyataan Perspektif Tujuan Bisnis Tujuan IT Proses IT

Visi

Pada Tahun
2025 Unila

Menjadi
Perguruan

Tinggi
Sepuluh

Terbaik di
Indonesia.

Pembelajar
an dan

Pertumbuh
an

- - - - - - - - -

Misi

Menyelengg
arakan

tridarma PT
yang

berkualitas
dan relevan

Pembelajar
an dan

Pertumbuh
an

17
Budaya inovasi

produk dan bisnis

9 Ketangkasan IT EDM1 EDM4

17
Pengetahuan, keahlian

dan inisiatif untuk
inovasi bisnis

EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

Menjalanka
n tata

pamong
organisasi
Unila yang
baik (good
university

governance)

Keuangan 4
Kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan

eksternal

2

Kepatuhan IT dan
dukungan untuk
kepatuhan bisnis

terhadap hukum dan
peraturan eksternal

EDM1 EDM3 EDM5

10
Keamanan informasi,

pengelolaan
infrastruktur dan

EDM1 EDM3
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aplikasi

Proses
Bisnis/Inter

nal
15

Kepatuhan terhadap
kebijakan internal

2

Kepatuhan IT dan
dukungan untuk
kepatuhan bisnis

terhadap hukum dan
peraturan eksternal

EDM1 EDM3 EDM5

10

Keamanan informasi,
pengelolaan

infrastruktur dan
aplikasi

EDM1 EDM3

15
Kepatuhan IT terhadap

kebijakan internal
EDM1 EDM3 EDM5

Menjamin
aksesibilitas
dan ekuitas
pendidikan

tinggi

Pelanggan

6
Budaya pelayanan
yang berorientasi
pada pelanggan

1
Penyelarasan IT dan

strategi bisnis
EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

7
Penyampaian layanan

IT yang sejalan dengan
kebutuhan bisnis

EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

7
Kelangsungan dan

ketersediaan
pelayanan bisnis

7
Penyampaian layanan

IT yang sejalan dengan
kebutuhan bisnis

EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

10

Keamanan informasi,
pengelolaan

infrastruktur dan
aplikasi

EDM1 EDM3
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14

Ketersediaan informasi
yang dapat dipercaya
dan bermanfaat bagi

pengambilan keputusan

EDM1 EDM2 EDM3 EDM5

Menjalin
kerja sama

dengan
berbagai
pihak di

dalam dan
luar negeri

Pelanggan 7
Kelangsungan dan

ketersediaan
pelayanan bisnis

7
Penyampaian layanan

IT yang sejalan dengan
kebutuhan bisnis

EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

10

Keamanan informasi,
pengelolaan

infrastruktur dan
aplikasi

EDM1 EDM3

14

Ketersediaan informasi
yang dapat dipercaya
dan bermanfaat bagi

pengambilan keputusan

EDM1 EDM2 EDM3 EDM5

Tujuan

Menghasilk
an lulusan

yang
bermutu dan

berdaya
saing tinggi
yang cepat

diserap
pasar tenaga

Keuangan 2
Portofolio dari

produk dan layanan
yang kompetitif

1
Penyelarasan IT dan

strategi bisnis
EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

5

Merealisasikan
keuntungan dari
investasi IT dan

portofolio layanan

EDM1 EDM2 EDM4

11
Optimalisasi aset,
sumber daya dan
kemampuan IT

EDM1 EDM2 EDM4
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kerja dan
mampu

menciptaka
n lapangan
kerja bagi

dirinya dan
orang lain

13

Penyampaian program
yang memberikan

manfaat, tepat waktu,
tepat anggaran, dan

memenuhi persyaratan
dan standar kualitas

EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

Menghasilk
an ipteks

unggulan/ba
ru yang

terpublikasi
kan pada

jurnal-jurnal
terakreditasi

di dalam
dan luar

negeri serta
diperolehny

a HaKI
untuk ipteks

baru
tersebut

Keuangan 2
Portofolio dari

produk dan layanan
yang kompetitif

1
Penyelarasan IT dan

strategi bisnis
EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

5

Merealisasikan
keuntungan dari
investasi IT dan

portofolio layanan

EDM1 EDM2 EDM4

11
Optimalisasi aset,
sumber daya dan
kemampuan IT

EDM1 EDM2 EDM4

13

Penyampaian program
yang memberikan

manfaat, tepat waktu,
tepat anggaran, dan

memenuhi persyaratan
dan standar kualitas

EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

Meningkatk
an daya

saing dan
kesejahteraa

n

Pelanggan 6
Budaya pelayanan
yang berorientasi
pada pelanggan

1
Penyelarasan IT dan

strategi bisnis
EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

7
Penyampaian layanan

IT yang sejalan dengan
kebutuhan bisnis

EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5
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masyarakat
dengan

melakukan
pengabdian

kepada
masyarakat

yang
bermutu dan

inovatif
serta

berbasis
ipteks

unggulan/ba
ru

8

Tanggapan yang
cepat untuk

lingkungan bisnis
yang berubah

1
Penyelarasan IT dan

strategi bisnis
EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

7
Penyampaian layanan

IT yang sejalan dengan
kebutuhan bisnis

EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

9 Ketangkasan IT EDM1 EDM4

17
Pengetahuan, keahlian

dan inisiatif untuk
inovasi bisnis

EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

Keuangan 2
Portofolio dari

produk dan layanan
yang kompetitif

1
Penyelarasan IT dan

strategi bisnis
EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

5

Merealisasikan
keuntungan dari
investasi IT dan

portofolio layanan

EDM1 EDM2 EDM4

11
Optimalisasi aset,
sumber daya dan
kemampuan IT

EDM1 EDM2 EDM4

13

Penyampaian program
yang memberikan

manfaat, tepat waktu,
tepat anggaran, dan

memenuhi persyaratan
dan standar kualitas

EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

Meningkatk
an

Keuangan 3
Pengelolaan resiko
bisnis yang terkait

4
Mengelola resiko bisnis

yang terkait IT
EDM1 EDM3 EDM4



71

manajemen
organisasi

dalam
bidang

akademik,
keuangan,

dan sumber
daya

manusia
menuju tata
kelola yang

baik

dengan IT

10

Keamanan informasi,
pengelolaan

infrastruktur dan
aplikasi

EDM1 EDM3

16
Personil IT dan bisnis
yang kompeten dan

termotivasi
EDM1 EDM2 EDM3 EDM4

5
Transparansi

keuangan
6

Transparansi biaya,
manfaat dan risiko IT

EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

Proses
Bisnis/Inter

nal
11

Optimalisasi fungsi
proses bisnis

1
Penyelarasan IT dan

strategi bisnis
EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

7
Penyampaian layanan

IT yang sejalan dengan
kebutuhan bisnis

EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

8

Penggunaan yang
memadai dari aplikasi,
informasi dan solusi

teknologi

EDM2 EDM3 EDM4

9 Ketangkasan IT EDM1 EDM4

12

Pemberdayaan dan
dukungan dari proses

bisnis dengan
mengintegrasikan

aplikasi dan teknologi
ke dalam proses bisnis

EDM1 EDM2
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Pembelajar
an dan

Pertumbuh
an

17
Budaya inovasi

produk dan bisnis

9 Ketangkasan IT EDM1 EDM4

17
Pengetahuan, keahlian

dan inisiatif untuk
inovasi bisnis

EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

Meningkatk
an

aksesibilitas
bagi seluruh

lapisan
masyarakat

untuk
memperoleh
pelayanan
pendidikan

tinggi di
unila

Pelanggan 7
Kelangsungan dan

ketersediaan
pelayanan bisnis

7
Penyampaian layanan

IT yang sejalan dengan
kebutuhan bisnis

EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

10

Keamanan informasi,
pengelolaan

infrastruktur dan
aplikasi

EDM1 EDM3

14

Ketersediaan informasi
yang dapat dipercaya
dan bermanfaat bagi

pengambilan keputusan

EDM1 EDM2 EDM3 EDM5

Meningkatk
an kerja

sama
dengan

pemerintah
pusat,

provinsi,
kebupaten/k

Pelanggan 7
Kelangsungan dan

ketersediaan
pelayanan bisnis

7
Penyampaian layanan

IT yang sejalan dengan
kebutuhan bisnis

EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

10

Keamanan informasi,
pengelolaan

infrastruktur dan
aplikasi

EDM1 EDM3
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ota, dunia
usaha,

lembaga
swadaya

masyarakat
(LSM), dan
pemangku

kepentingan
lainnya;

baik dalam
maupun luar

negeri.

14

Ketersediaan informasi
yang dapat dipercaya
dan bermanfaat bagi

pengambilan keputusan

EDM1 EDM2 EDM3 EDM5

Sasaran
Strategis

Meningkatn
ya kualitas

pembelajara
n dan

kemahasisw
aan

Pembelajar
an dan

Pertumbuh
an

17
Budaya inovasi

produk dan bisnis

9 Ketangkasan IT EDM1 EDM4

17
Pengetahuan, keahlian

dan inisiatif untuk
inovasi bisnis

EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

Meningkatn
ya relevansi

dan
produktivita
s penelitian

Proses
Bisnis/Inter

nal
11

Optimalisasi fungsi
proses bisnis

1
Penyelarasan IT dan

strategi bisnis
EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

7
Penyampaian layanan

IT yang sejalan dengan
kebutuhan bisnis

EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

8

Penggunaan yang
memadai dari aplikasi,
informasi dan solusi

teknologi

EDM2 EDM3 EDM4
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9 Ketangkasan IT EDM1 EDM4

12

Pemberdayaan dan
dukungan dari proses

bisnis dengan
mengintegrasikan

aplikasi dan teknologi
ke dalam proses bisnis

EDM1 EDM2

14
Produktivitas

operasional dan staf

8

Penggunaan yang
memadai dari aplikasi,
informasi dan solusi

teknologi

EDM2 EDM3 EDM4

16
Personil IT dan bisnis
yang kompeten dan

termotivasi
EDM1 EDM2 EDM3 EDM4

Pembelajar
an dan

Pertumbuh
an

17
Budaya inovasi

produk dan bisnis

9 Ketangkasan IT EDM1 EDM4

17
Pengetahuan, keahlian

dan inisiatif untuk
inovasi bisnis

EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5

Meningkatn
ya kualitas

dan
kuantitas

pengabdian
kepada

masyarakat

Pembelajar
an dan

Pertumbuh
an

16
Orang-orang yang

terampil
dan termotivasi

16
Personil IT dan bisnis
yang kompeten dan

termotivasi
EDM1 EDM2 EDM3 EDM4

17
Budaya inovasi

produk dan bisnis

9 Ketangkasan IT EDM1 EDM4

17
Pengetahuan, keahlian

dan inisiatif untuk
inovasi bisnis

EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5
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Meningkatn
ya kualitas

dan
kuantitas

pendukung
tridarma

perguruan
tinggi

Pembelajar
an dan

Pertumbuh
an

17
Budaya inovasi

produk dan bisnis

9 Ketangkasan IT EDM1 EDM4

17
Pengetahuan, keahlian

dan inisiatif untuk
inovasi bisnis

EDM1 EDM2 EDM3 EDM4 EDM5
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Tabel 3.4 Frekuensi kemunculan proses IT (P), Frekuensi kemunculan proses IT
dalam COBIT, dan Probablitas proses IT

Proses
IT Nama Proses P COBIT

Probabilitas = (frekuensi
kemunculan proses IT(P) /

Frekuensi kemunculan dalam
COBIT)*100%

EDM1
Ensure governance
framework setting
and maintenance

63 3 21.00

EDM2
Ensure benefits

delivery
46 5 9.20

EDM3
Ensure risk
optimization

49 4 12.25

EDM4
Ensure resource

optimization
50 3 16.67

EDM5
Ensure stakeholder

transparency
35 3 11.67

Tabel 3.5 Tingkat kepentingan proses IT

Tingkat
Kepentingan

Proses-proses IT

High EDM1

Medium EDM3 EDM4 EDM5

Low EDM2

Berikut ini merupakan penjelasan dari proses mapping proses IT yang dilakukan.

Tabel 3.3 merupakan tabel yang memetakan setiap isi dari profil Universitas

Lampung (yang berupa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Universitas

Lampung) terhadap tujuan bisnis dan tujuan IT hingga proses IT berdasarkan

domain EDM (Evaluate, Direct, and Monitor) pada framework COBIT 5.0.

Tabel 3.4 merupakan tabel yang menggambarkan frekuensi kemunculan proses IT

pada hasil mapping, frekuensi kemunculan proses IT pada COBIT, dan



77

probabilitas dari proses IT.  Setelah probabilitas proses IT diperoleh, tiap proses

IT ditentukan kategori kepentingannya sesuai dengan level range, dengan aturan

sebagai berikut:

0.0-10.00 ditandai dengan warna hijau (Low)

10.01-20.0 ditandai dengan warna kuning (Medium)

20.01-30.0 ditandai dengan warna merah (High)



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil capability level, tingkat kemampuan Universitas

Lampung dalam mengelola teknologi informasi pada fokus domain EDM

(evaluate, direct, and monitor) secara umum mengarah pada level 4

(rentang nilai 3.43-3.79 jika data pencilan dimasukkan dalam perhitungan

dan rentang nilai 3.86-4.08 jika data pencilan tidak dimasukkan ke dalam

perhitungan). Hal ini membuktikan bahwa proses – proses sudah

diterapkan sesuai dengan standar yang ada, namun pencapaian pada setiap

prosesnya belum terpenuhi semuanya dan belum mencapai hasil yang

diharapkan oleh Universitas Lampung.

2. Tingkat kemampuan Universitas Lampung dalam proses memastikan

pengaturan dan pemeliharaan kerangka tata kelola yaitu pada domain

EDM01 berada pada nilai kemampuan 3.6 jika data pencilan dimasukkan

dalam perhitungan dan 3.98 jika data pencilan tidak dimasukkan ke dalam

perhitungan, yang berarti proses-proses tentang tata kelola di Universitas

Lampung sudah dilakukan menurut standar yang ada. Namun, pada

kenyataannya masih ada proses yang belum terpenuhi, misalnya pada



163

proses menganalisa dan mengidentifikasi tentang faktor internal dan

eksternal lingkungan yang mungkin dapat mempengaruhi tata kelola IT

yang belum dilakukan pada beberapa unit kerja di Universitas Lampung.

3. Dalam proses memastikan penyampaian manfaat di Universitas Lampung

yaitu pada domain EDM02 didapatkan nilai kemampuan sebesar 3.79 jika

data pencilan dimasukkan ke dalam perhitungan dan 4.08 jika data

pencilan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, nilai ini merupakan nilai

tertinggi.  Namun pada proses ini masih ada proses yang belum tercapai

sepenuhnya dan belum mencapai tujuan serta hasil yang diharapkan,

seperti pada proses mengarahkan manajemen untuk mempertimbangkan

potensi inovasi penggunaan IT yang memungkinkan unit kerja /

Universitas Lampung untuk merespon peluang baru atau tantangan,

melakukan bisnis baru, meningkatkan daya saing, atau memperbaiki

proses.

4. Saat ini, pada Universitas Lampung, proses memastikan optimasi risiko

yaitu pada domain EDM03 berada pada nilai kemampuan 3.63 jika data

pencilan dimasukkan ke dalam perhitungan dan 4.05 jika data pencilan

tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, nilai ini sudah mencapai level

yang diharapkan yaitu pada level 3 berdasarkan hasil perhitungan, namun

pada penerapannya masih belum mencapai level 3 karena belum

terpenuhinya beberapa proses pada domain ini, misalnya pada proses

menentukan tingkat keselarasan strategi risiko IT di unit kerja UPT TIK

dengan strategi risiko Universitas Lampung dan proses evaluasi kegiatan
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manajemen risiko karena SOP tentang manajemen risiko yang belum

rampung.

5. Proses memastikan optimasi sumber daya yaitu pada domain EDM04 di

Universitas Lampung berada pada nilai kemampuan 3.46 jika data

pencilan dimasukkan ke dalam perhitungan dan 3.86 jika data pencilan

tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Beberapa rekomendasi telah

diajukan untuk mencapai level 4, salah satunya adalah mengadakan

pelatihan bagi karyawan/staff yang ada di unit-unit kerja di Universitas

Lampung guna mengembangkan kemampuan mereka di bidang IT.

6. Tingkat kemampuan Universitas Lampung saat ini dalam proses

memastikan transparansi stakeholder yaitu pada domain EDM05 berada

pada nilai kemampuan 3.43 jika data pencilan dimasukkan ke dalam

perhitungan capability level dan 3.91 jika data pencilan tidak dimasukkan

ke dalam perhitungan capability level. Pada domain ini masih ada proses

yang belum terlaksana sepenuhnya, seperti belum adanya media untuk

komunikasi antara stakeholder internal dengan stakeholder eksternal

Universitas Lampung.

5.2 Saran

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, adapun saran-saran yang dapat

dipertimbangkan guna meningkatkan pengelolaan teknologi informasi yang ada di

Universitas Lampung adalah sebagai berikut:

1. Universitas Lampung disarankan untuk mengadakan pelatihan pada

bidang IT secara berkala guna meningkatkan kualitas sumber daya

manusia pada bidang IT.
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2. Universitas Lampung disarankan untuk memberi perhatian secara khusus

dalam hal manajemen dan optimasi risiko agar hal-hal yang dapat memicu

terjadinya masalah dapat diantisipasi dan dihindari sedini mungkin.

3. Rekomendasi yang diberikan terkait pengelolaan teknologi informasi pada

proses EDM01 (Ensure Governance Framework Setting and

Maintenance), EDM02 (Ensure Benefits Delivery), EDM03 (Ensure Risk

Optimisation), EDM04 (Ensure Resource Optimisation), dan EDM05

(Ensure Stakeholder Transparency) dapat diimplementasikan di

Universitas Lampung.

4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan framework tata kelola IT lain

untuk proses audit tata kelola teknologi informasi di Universitas Lampung.

5. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar mengusahakan data

kuisioner terisi oleh semua responden dari masing-masing unit kerja

sehingga nilai kemampuan tata kelola IT di Universitas Lampung dapat

disimpulkan dengan lebih baik.
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