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ABSTRACT 

 

PT SIIX Electronics Indonesia is a company engaged in manufacturing the assembly 

of electronic goods such as scanners, keyboards, cellphones, and so on. This company 

uses a payroll system called FPCollector in the payroll process. The problem that 

occurs at this company is the occurrence of errors in calculating employee salaries 

and calculating salaries that are not transparent because employees only know the 

total salary each month without knowing how much the deduction is due to tardiness 

and absence for a month. 

The research object is PT SIIX Electronics Indonesia. The purpose of this study is to 

evaluate assessments and make recommendations based on a maturity level analysis 

of the FPCollector information system at PT SIIX Electronics Indonesia according to 

the COBIT 4.1 standard. The use of this standard is because it is a general control 

standard for controlling information systems and has parameters that are able to 

provide a risk assessment of a company using maturity models. 

 

Keywords: Audit, Information Systems, Framework COBIT 4.1, Maturity Level, 
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ABSTRAK 

 

PT SIIX Electronics Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

manufaktur perakitan barang elektronik seperti Scanner, Keyboard, Handphone, dan 

lain sebagainya. Perusahaan ini menggunakan sistem penggajian bernama FPCollector 

dalam proses penggajian. Permasalahan yang terjadi pada perusahaan tersebut adalah 

terjadinya kesalahan pada penghitungan gaji karyawan dan penghitungan gaji yang 

tidak transparan karena karyawan hanya mengetahui gaji totalnya tiap bulan tanpa tahu 

berapa besar potongan akibat keterlambatan dan ketidakhadirannya selama sebulan.  

Objek penelitian adalah PT SIIX Electronics Indonesia. Tujuan dari penelitian 

ini adalah mengevaluasi penilaian dan membuat rekomendasi berdasarkan analisis 

maturity level terhadap sistem informasi FPCollector di PT SIIX Electronics Indonesia 

sesuai standar COBIT 4.1. Penggunaan standar ini dikarenakan merupakan standar 

control umum untuk pengendalian terhadap sistem informasi dan memiliki parameter 

yang mampu memberikan penilaian resiko suatu perusahaan dengan menggunakan  

maturity models.  

 

 

 

Kata kunci: Audit, Sistem Informasi, Kerangka Kerja COBIT 4.1, Maturity Level,  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kebutuhan akan informasi tidak hanya diperuntukan bagi pengoptimalan 

kinerja ke arah yang lebih baik dan efisien, namun juga sebagai kunci penting 

dalam pengambilan keputusan operasional pun strategis untuk menghadapi tiap-

tiap masalah dari fungsi manajemen. Masalah yang timbul dengan tingkat 

komplesitasnya masing-masing membutuhkan kecepatan dan ketepatan informasi 

guna memperoleh solusi secara efektif, efisien, dan sistemik. 

Peran system informasi yang signifikan perlu dilakukan pengimbangan 

dengan pengaturan dan pengelolaan yang tepat untuk meminimalisir potensi 

ancaman dan kerugian. Ancaman yang dimaksud berupa hilang dan bocornya 

data, ketidaktersediaan  informasi yang akurat sebagai akibat dari kesalahan 

pemrosesan data, penyalahgunaan computer, serta investasi pada 

Teknologi/Sistem Informasi yang terlampau tinggi jika dibandingkan dengan 

sumber daya yang ada. Wardani & Puspitasari (2014) menyebut hal ini berperan 

penting dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Kebijakan 

perusahaan yang tepat berpengaruh pada keberlangsungan produksi perusahaan. 

Sesuai yang disampaikan oleh Momongan & Wijaya (2014) bahwa keputusan 

yang diambil perusahaan bergantung pada kecepatan dan ketepatan informasi. 
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 PT SIIX Electronics Indonesia adalah salah satu perusahan manufaktur 

terbesar di Indonesia berlokasi di Jalan Bungur Lot 295, Batamindo Industrial 

Park, Mukakuning, Batam. PT. SIIX Electronics Indonesia yang merupakan anak 

perusahaan dari SIIX Singapore Pte.Ltd. mulai beroperasi pada April 1994 dan 

sudah memiliki lebih dari 2000 karyawan. Dalam menentukan jumlah gaji 

pegawai, faktor-faktor yang harus diperhatikan antara lain: kehadiran, gaji pokok, 

tunjangan, penghargaan dan lembur. Absensi merupakan pendataan tentang 

absensi karyawan, absensi, dan keterlambatan. Hasil dari rekapan absensi tersebut 

dijadikan dasar untuk menghitung besar gaji tiap karyawan. Agar mempermudah 

proses perhitungan penggajian, PT SIIX Electronics Indonesia menggunakan 

sistem bernama FPCollector.  

Saat ini yang menjadi permasalahan di PT SIIX Electronics Indonesia 

adalah sering terjadinya kesalahan pada penghitungan gaji karyawan meskipun 

sudah menggunakan sistem. Hal ini dikarenakan banyaknya absensi melalui mesin 

finger yang tidak terekam. Sehingga banyak karyawan yang tidak terdata pada 

saat melakukan absensi masuk hingga lembur.  Akibatnya, data karyawan menjadi 

tidak valid dan memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk memprosesnya 

kembali. Disisi lain, belum adanya rekomendasi yang diberikan para pimpinan 

guna mengatasi kendala tersebut. Para pimpinan cenderung menuntut agar 

permasalahan yang terjadi pada penggajian dapat diselesaikan oleh bagian HR dan 

admin. Hal ini dikeluhkan oleh pihak HR dan admin karena harus bekerja ekstra, 

tanpa adanya perbaikan dari segi sistem yang mendukung proses kerja di 

lapangan.  
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Berdasarkan hasil observasi singkat di PT SIIX Electronics Indonesia yang 

peneliti lakukan, hingga saat ini belum pernah dilakukan audit sistem informasi. 

Sejatinya audit ini diperlukan guna menjaga integritas serta ketersedian sistem dan 

data, menggunakan sumber daya secara efisien, dan mengevaluasi pengendalian 

internal yang melindungi sistem tersebut. Belum adanya audit sistem informasi 

yang dilakukan ini berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak sesuai. Hal 

ini dikarenakan kualitas data yang tidak akurat dan kualitas dari proses 

pengambilan keputusan itu sendiri. Di samping itu, resiko kehilangan hardware 

dan software dikarenakan kesengajaan pun ketidaksengajaan berakibat fatal pada 

jalannya operasional dan bila data dari software yang digunakan dicuri, bisa saja 

informasi perusahaan diperjual belikan ke perusahaan kompetitor. Sehubungan 

dengan kendala sistem informasi FPcollector yang digunakan dalam proses 

penggajian PT SIIX Electronics Indonesia, perlu dilakukan evaluasi sistem 

informasi melalui kegiatan audit sistem informasi di PT SIIX Electronics 

Indonesia 

Hasil pengukuran yang valid dan realable dalam sebuah kegiatan audit 

memerlukan standar yang jelas. Dalam penelitian ini, standar yang digunakan 

adalah COBIT. COBIT dirilis pada tahun 1992 oleh organisasi bernama ISACA. 

COBIT merupakan jenis standar dengan orientasi proses, sasaran bisnis yang 

dijadikan focus, dan merangkap alat manajerial dan teknikal untuk unit IT.  

Peranan audit sistem informasi bagi perusahaan besar guna memeriksa 

kehandalan sistem komputerisasi yang digunakan di kegiatan operasioanl 

perusahaan. (Wella & Setiawan, 2015). Bersamaan dengan itu Dedi (2016) 
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menyampaikan bahwa audit atas sistem informasi ini untuk keamaanan atau 

pengelolaan data perusahaan, yang mana sudah seharusnya memaksimalkan 

pemanfaatan teknologi sebagai penunjang sistem yang tengah berjalan dan 

sebagai acuan atas semua keputusan strategi agar selalu selaras dengan tujuan 

awal perusahaan. 

Weber dalam Sutabri (2012:235) menjelaskan bahwa dilakukannnya audit 

sistem informasi guna dijadikan penentu atas kemampuan system computer dalam 

melindungi asset organisasi, integritas data, serta pencapaian tujuan berlangsung 

efektif dan efisien. Berdasar pada penjabaran permasalahan di atas, penulis 

tertarik untuk meneliti mengenai “AUDIT SISTEM INFORMASI  

MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1 PADA PT SIIX 

ELECTRONICS INDONESIA”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berikut poin-poin permasalahan pengimplementasian : 

1. Absensi karyawan yang tidak terekam pada sistem FPCollector. 

2. Masih adanya kesalahan perhitungan gaji dan insentif karyawan. 

3. Belum ada rekomendasi untuk meningkatkan dan mendukung proses 

penggajian yang efektif dan efisien.  

4. Belum pernah dilakukan audit sistem informasi pada PT SIIX Electronics 

Indonesia.  
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1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini membahas tentang pengukuran kematangan tingkat proses tata 

kelola sistem informasi penggajian pada PT SIIX Electronics Indonesia. Berikut 

batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yakni: 

1. Audit yang dilakukan pada penelitian ini ialah tentang sistem informasi 

penggajian yang disebut FPCollector pada PT SIIX Electronics Indonesia. 

2. Penelitian ini menilai sistem FP Collector menggunakan  framework 

COBIT 4.1 pada proses PO6, PO8, A12, A15, DS5, DS11  

3. Kajian tata kelola sistem informasi penggajian FPCollector pada PT SIIX 

Electronics Indonesia difokuskan pada kerangka kerja COBIT area 

Performance Measurement 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dibahas oleh penulis pada identifikasi masalah di 

atas, perumusan masalahnya yakni: 

1. Bagaimana tingkat kepentingan domain Plan and Organize PO6, PO8, 

Aquire and Implementasi AI2, AI5, Deliver and Support DS5 dan 

DS11 pada sistem informasi FPcollector di PT SIIX Electronics 

Indonesia diketahui? 

2. Bagaimana maturity level dari penerapan sistem informasi penggajian 

FPCollector di  PT SIIX Electronics Indonesia diukur? 

3. Apa rekomendasi yang berkaitan dengan sistem informasi penggajian 

FPCollector berdasar pada hasil analisa maturity level dan nilai 

kesenjangan (gap) di  PT SIIX Electronics Indonesia ? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Hal-hal yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut yakni: 

1. Untuk mengetahui tingkat kepentingan domain Plan and Organize PO6, 

dan PO8, Aquire and Implementasi AI2, AI5, Deliver and Support DS5 

dan DS11 pada sistem informasi FPcollector di  PT SIIX Electronics 

Indonesia.  

2. Untuk mengetahui tingkat maturity level dari penerapan sistem informasi 

penggajian FPCollector di  PT SIIX Electronics Indonesia.  

3. Untuk memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan sistem informasi 

penggajian FPCollector berdasarkan hasil analisa maturity level dan nilai 

kesenjangan (gap) di  PT SIIX Electronics Indonesia. 

1.6 Manfaat  Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

diantaranya  :  

1.6.1 Aspek Teoritis 

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya riset ini sebagai berikut : 

1. Memberikan pengetahuan proses audit di SI/TI dan maturity level  

proses sebuah sistem. 

2. Memberikan evaluasi terhadap sistem informasi FPcollector pada di  PT 

SIIX Electronics Indonesia. 

3. Membantu mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang 

spesifik pada  sistem informasi FPcollector di  PT SIIX Electronics 

Indonesia 
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1.6.2 Aspek Praktis 

Dari segi praktis, berikut manfaatnya:  

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman peneliti dalam mengaudit sebuah sistem informasi dengan 

metode COBIT 4.1. 

2. Bagi Universitas Putera Batam, peneliti diharapkan mampu 

memberikan kontribusi ilmu untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

yang bersangkutan. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi 

mahasiswa Universitas Putera Batam yang melakukan penelitian 

berkaitan dengan audit sistem informasi menggunakan framework 

COBIT 4.1.  

3. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi 

perusahaan untuk memperbaiki dan mengontrol sistem informasi 

dengan lebih baik agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Penelitian ini 

juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan 

audit terhadap sistem secara berkala untuk meningkatkan performa.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Umum 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Pengertian sistem adalah keterkaitan antar komponen (Indrajit, 

2016). Sekelompok fisik maupun nonfisik daaaari bagian sistem atau 

kompenen saling berkaitan utnuk mencapai suatu tujuan (Susanto: 2013).  

Sebuah sistems terangkai melalui berbagai bagian yang terintegrasi 

dan berinteraksi demi pencapaian tujuan. (Rommey & Steinbart:2015). 

Hampir semua system memiliki sub system sebagai penunjang. Mulyadi 

(2016:5) mendefinisikan sistem sebagai jaringan prosedur berdasarkan 

perpaduan pola untuk pengoperasionalan perusahaan. 

Beberapa pengertian di atas memberikan garis besar system sebagai 

keterkaitan komponen yang berperan dalam pencapaian target perusahaan. 

Dimana target atau sasaran tersebut sudah harus diketahui sejak awal dan 

memiliki ciri khas atau kharakteristik sebagai tolak ukur penilaian berhasil 

atau gagalnya suatu sistem. (Susanto, 2013 :23). 

Karakteristik sistem dipaparkan oleh Mulyanto (2009:2) dalam 

bukunya yang berjudul Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi seperti 

berikut : 

1. Komponen Sistem (System Components)  

Suatu sistem tidak boleh berada dalam lingkungan yang kosong, "tetapi 

suatu sistem ada dan mempunyai fungsi dalam suatu lingkungan yang 
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berisi sistem lain. Suatu sistem juga mencakup beberapa bagian yang 

berinteraksi dan bekerja sama membentuk satu kesatuan. Jika satu sistem 

adalah bagian lain dari sistem yang lebih besar, maka satu sistem akan 

disebut Subsistem 3, dan sistem lain yang lebih besar adalah 

lingkungannya.  

2. Batasan Sistem (System Boundary) 

Batas dari suatu sistem berperan sebagai pemisah dengan lingkungan 

luarnya. 

3. Lingkungan (Environment) 

Lingkungan diartikan sebagai seluruh hal di luar batas system yang 

berkemungkinan mempengaruhi kerja system, baik yang memberikan 

benefit maupun merugikan. Apapun yang sekiranya memberikan benefit 

layak untuk dijaga dan yang merugikan harus selalu dikendalikan dengan 

baik.  

4. Penghubung antar Komponen (Interface) 

Dalam kesatuan subsistem terdapat interface untuk menginput dan 

menghasilkan ouput. 

5. Masukan (Input) 

Kegiatan memasukkan data ke dalam system dapat berupa masukan 

perawatan (maintenance input). 

6. Pengelolaan (Processing) 

Yaitu kegiatan pengubahan input menjadi output yang diinginkan dalam 

sebuah system. 
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7. Tujuan dan Sasaran (Goal and Objective) 

Sasaran dan tujuan berperan sebagai pengendali dan pemandu arah dari 

sebuah system agar selalu berada di jalur yang tepat. 

8. Keluaran (Output) 

Keluaran (output) adalah hasil dari pemrosesan baik berupa informasi bagi 

system lain maupun benar-benar selaku output. 

9. Umpan Balik (Feedback) 

Sistem kendali (system control) biasanya membutuhkan umpan balik 

untuk mengecek terjadinya proses yang tidak normal pada sistem agar 

dapat dikembalikan ke keadaan normal. 

2.1.2 Klasifikasi Sistem 

Berikut pemaparan klasifikasi sistem dari sudut pandang 

Hutahaean (2015:6) : 

1. Sistem Abstrak dan Sistem Fisik  

Sistem abstrak berbentuk gagasan tidak kasat fisik, misalnya sistem 

teologi. Sedangkan sistem fisik tampak secara nyata, seperti sistem 

komputer.  

2. Sistem Alamiah dan Sistem Buatan Manusia  

Sistem alamiah merupakan sistem yang secara langsung diproses 

oleh alam, tanpa campur tangan manusia, misalnya sistem tata 

surya, sistem galaksi, sistem reproduksi dan lain-lain. Sementara 

sistem buatan manusia adalah sistem rancangan manusia seperti 

sistem akuntansi, sistem informasi, dan lain-lain.  
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3. Sistem Deterministik dan Sistem Probabilistik  

Perbedaan system deterministic dan probablistik berada pada 

ketepatan hasil akhirnya. Pada sistem deterministic, interaksi 

tingkah laku sudah bisa diprediksi sehingga hasil akhirpun dapat 

diprediksi, seperti system computer. Sementara, system 

probabilistic tidak dapat memprediksi interaksi sehingga hasil 

akhir juga memuat persentase probabilitas yang besar, contoh 

system manusia. 

4. Sistem Terbuka dan Sistem Tertutup  

Sistem terbuka adalah sistem yang terkait dan dipengaruhi oleh 

lingkungan luarnya. Lebih khusus lagi, disebut juga sistem 

otomatis, yang merupakan bagian dari sistem buatan manusia dan 

berinteraksi dengan kontrol melalui satu atau lebih komputer 

sebagai bagian dari sistem yang digunakan dalam masyarakat 

modern. Sistem menerima masukan dan menghasilkan keluaran 

untuk subsistem lainnya (seperti sistem budaya manusia). Pada saat 

yang sama, sistem tertutup adalah sistem yang tidak relevan dan 

tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem berjalan secara 

otomatis tanpa gangguan eksternal. Secara teori, sistem itu ada, 

tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, 

hanya ada sistem yang relatif tertutup (relatif tertutup, tidak benar-

benar tertutup)  
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2.1.3 Pengertian Informasi 

  Informasi merupakan hal penting bagi setiap organisasi dan 

perusahaan dalam pengambilan keputusan. Menurut Krismaji (2015:4), 

informasi adalah data yang telah diorganisir dan telah memiliki kegunaan 

dan manfaat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Romney dan 

Steinbart (2015:4) bahwa informasi adalah data yang telah dikelola dan 

diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan 

keputusan. Sesuai dengan perannya, pengguna membuat keputusan yang 

lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan  infromasi.  

  Menurut Gellinas and Dull (2012: 12) informasi merupakan data 

yang disajikan dalam suatu bentuk yang berguna dalam pengambilan 

keputusan. Kemudian, Jogiyanto (2011) juga mengemukakan pendapatnya 

tentang informasi yakni sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang 

lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.  

  Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas mengenai 

informasi, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang 

sudah diolah yang berguna dalam pengambilan keputusan suatu organisasi 

atau perusahaan.    

2.1.4 Sistem Informasi 

Kadir (2014:9) memaparkan sistem informasi sebagai 

pengelompokkan, pemrosesan, dan pendistribusian data menjadi prosedur 

formal yang terangkai dengan baik. Krismaji (2015:15) menjelaskan 
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sistem informasi sebagai pengorganisiran pengumpulan, memasukkan, 

pengolahan, dan penyimpanan data agar mencapai tujuan organisasi.  

Kemudian Diana dan Setiawati (2011:4) berpendapat bahwa  

Sistem informasi yang juga biasa disebut sebagai sistem pemrosesan data, 

merupakan sistem buatan manusia berisi komponen bersifat manual 

maupun terkomputerisasi untuk kepentingan pengumpulan, penyimpanan, 

dan pengelolaan data guna menyediakan informasi seperti saldo 

persediaan. 

Laudon (2014) menggambarkan sistem informasi secara teknis 

sebagai keterkaitan komponen dalam sebuah rangkaian yang berkegiatan 

Misalnya, mengamil data, mengolahj, menyimpan, dan menyebarkan 

informasi untuk operasi perusahaan. 

Kesimpulan atas beberapa pengertian system yang sudah 

digambarkan di atas adalah interaksi data yang terintegritas, saling 

melengkapi, dan berujung pada output yang berguna dalam pemecahan 

masalah juga pengambilan keputusan. 

2.1.5 Sistem FP Collector 

Sistem ini berkaitan dengan metode dan perangkat untuk 

mengidentifikasi sidik jari. Dalam sistem konvensional, hal-hal kecil dari 

sidik jari seperti cabang, ujung dan sebagainya diekstraksi melalui 

langkah-langkah penginputan citra sidik jari dengan menggunakan 

prosesor tunggal, filtrating, binarying, thinning, Retrieval, correction dan 

lainnya. 
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Karena sistem konvensional memerlukan kualitas sangat tinggi 

dari sidik jari yang dimasukkan, dan banyak parameter identifikasi 

digunakan untuk pencocokan, sehingga konfigurasi perangkat menjadi 

rumit dan mahal. Sistem sebelumnya memiliki identifikasi akurasi yang 

rendah untuk sidik jari dengan kualitas terbaik atau pola khusus. Fitur FP 

dapat ditampilkan secara maksimal. sehingga meningkatkan akurasi dan 

kecepatan. 

Data FP yang dimasukkan oleh perangkat input data FP secara 

langsung dikodekan tanpa proses perlakuan awal khusus dan tidak 

melewati tahap koreksi, dan disimpan dalam memori file FP dan 

dicocokkan dengan FP pencarian. Dengan menggunakan sistem 

identifikasi FP yang dibuat menurut penemuan ini, data dapat disimpan 

dalam kurun waktu 5 bulan, meski terjadi tumpang tindih namun tetap 

dapat terdeteksi dengan benar.  

2.2 Teori Khusus 

2.2.1 Audit Sistem Informasi 

Audit merupakan ilmu untuk menilai keberlangsungan 

pengendalian internal. Audit memproteksi dan memberikan pengamanan 

melalui fungsi pendeteksian atas penyelewengan dan ketidakwajaran yang 

ada di perusahaan. Christanto & Andry (2018) menjelaskan asal kata audit 

dari bahasa latin, yaitu “audire” atau “to hear” dalam Bahasa Inggris. 

Dapat diartikan menjadi pihak ketiga yang netral atas catatan keuangan 
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perusahaan yang dikelola oleh orang-orang tertentu yang bukan sekaligus 

pemiliknya.  

Audit pada dasarnya digunakan dalam lingkup ekonomi. Sifatnya 

yang sistematis dan objektif digunakan untuk mendapatkan bukti-bukti 

dari tindakan ekonomi untuk kemudian dievaluasi, diasersi, dinilai, dan 

dikomunikasikan kepada pihak terkait apakah sudah memenuhi kriteria 

atau belum (Christanto & Andry : 2018). 

Jadi, dapat penulis gambarkan audit sebagai kegiatan professional 

yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam rangka menilai dan mendapatkan 

bukti atas penyalahgunaan dalam perusahaan. Hal ini didukung oleh 

pernyataan Indah (2010) bahwa kualitas audit dipengaruhi kuat oleh sikap 

auditor dalam penyampaian opini. Maka, hasil audit merupakan gambaran 

dari pelaksanaan audit itu sendiri.  

Audit sistem informasi diartikan sebagai proses mengevaluasi dan 

mengumpulkan bukti untuk kelayakan system computer, menjaga 

integritas data, pencapaian tujuan secara efektif, dan penggunaan sumber 

daya secara efisien (Sukmajaya & Andry, 2017). 

Audit dalam sistem informasi dilakukan dengan pemeriksaan datas 

pengendalian umum. Pengendalian umum berkontribusi pada efektifitas 

audit di setiap departemen. Adapun benefit dari audit di antaranya : 

a. Memberi laporan hasil tinjauan dan tindakan berdasarkan resiko pada 

manajemen. (Elder, 2011) 

b. mengawasi keselarasan kebijakan, sistem, prosedur perusahaan 
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c. Mengukur kefektifan pendataan dalam organisasi 

d. Mencari kelemahan pada sistem yang berpotensi kerugian 

e. menilai efektifitas dari sistem 

f. menaikkan  pemahaman antar departemen dan individu 

g.  mempersiapkan informasi bagi peningkatan mutu 

2.2.2 Metodologi Audit 

2.2.2.1 Proses Audit 

Audit dalam sistem informasi/teknologi informasi adalah kegiatan 

memeriksa dan menilai kelayakan sistem yang ada. Berikut 7 langkah 

proses audit dalam Yakub (2012) sebagai berikut : 

1. Pengimplementasian strategi audit yang disepakati harus 

memperhatikan resiko 

2. Menetapkan langkah-langkah audit yang akan dilakukan 

3. Bukti yang relevan digunakan sebagai fakta 

4. Fakta digunakan untuk pembuatan laporan 

5. Menelaah pencapaian tujuan audit 

6. Menyampaikan hasil audit pada pihak yang terlibat 

Pengidentifikasian hasil audit berguna untuk menemukan kerugian 

yang sudah ada maupun potensinya. 

2.2.2.2 Perencanaan Audit 

Agar proses audit berjalan dengan baik, prosesnya harus terlebih 

direncanakan atau dikenal juga audit planning, sebagai berikut : 

1. Audit Subject, penentuan atas apa yang akan diaudit. 
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2. Audit Objective, penentuan atas tujuan dari audit. 

3. Audit Scope, penentuan secara spesifik atas sistem, fungsi, dan bagian 

organisasi yang diaudit. 

4. Preaudit Planning, pengidentifikasian kebutuhan SDM dan dokumen 

penunjang. 

5. Audit Procedures and steps for data gathering, penentuan cara audit, 

pengendalian, serta penentuan nara sumber. 

6. Evaluasi hasil pengujian dan pemeriksaan lebih spesifik pada setiap 

organisasi. 

7. Prosedur komunikasi dengan pihak manajemen. 

8. Audit Report Preparation, penentuan cara pemeriksaan hasil audit. 

(Yakub, 2012) 

Audit SI / TI dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengendalian 

aplikasi dan pengendalian umum. Tujuan pengendalian umum adalah 

untuk memastikan integritas data di sistem komputer dan untuk 

memastikan integritas program atau aplikasi yang digunakan dalam 

pemrosesan data. Tujuan pengendalian aplikasi adalah untuk memastikan 

bahwa masukan data ke aplikasi diproses dengan benar dan hasil keluaran 

yang memadai dapat dikontrol. (Priantara, 2013). 

2.2.2.3 Sejarah COBIT 4.1 

COBIT adalah panduan standar dari penggunaan teknologi 

informasi serta tata kelolanya dalam membantu kinerja manajemen, 

auditor, atau pihak lain yang diingingkan. COBIT dikembangkan oleh IT 
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Governance Institute (ITGI), merupakan bagian dari Information Systems 

Audit and Control Association (ISACA). 

 

Gambar 2.1 Perkembangan COBIT 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.isaca.org/cobit 

COBIT diinisiasi di tahun 1996 ditandai dengan perilisan COBIT 

versi 1 dengan audit sebagai focus utama. Lalu, COBIT versi 2 pada tahun 

1998 berfokus pada pengendalian, COBIT 3 tahun 2000 fokus pada 

manajemen, COBIT 4 di Desember 2005 diikuti COBIT versi 4.1 di Mei 

2007 yang memilih tata kelola TI sebagai fokus utamanya. Terbaru, 

COBIT versi 5 muncul di Juni 2012 dengan focus utama adalah 

manajemen dan tata kelola TI (Christanto & Andry, 2018). 

Menurut Christanto & Andry (2018), ada 5 area yang menjadi 

fokus IT Governance, yakni : 

1. Strategi alignment dengan area focus yaitu pemastian hubungan bisnis 

dan rencana TI sehingga mudah disesuaikan.  
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2.  Pengiriman nilai berfokus (Value delivery focus ) pada pelaksanaan 

proposisi nilai dalam siklus pengiriman layanan, memastikan bahwa 

departemen TI memperoleh manfaat yang dijanjikan dari strategi, 

dengan fokus pada pengoptimalan biaya dan membuktikan nilai 

intrinsik dari departemen TI. 

3. Resource management focus pada optimalisasi investasi pada sumber 

daya TI diikuti dengan pengelolaannya. 

4. Risk management focus pada adanya risk awareness dari staff senior 

perusahaan, kategori resiko, transparansi resiko, pengkomunikasian, 

dan tanggung jawab atas resiko tersebut. 

5. Performance Measurement focus sebagai pelacakan dan pemantau 

strategi implementasi,  project completion, penggunaan sumber daya, 

kinerja proses dan layanan menggunakan alat seperti balanced 

scorecards yang menterjemahkan strategi menjadi aksi untuk 

mencapai tujuan yang terukur diluar akuntansi konvensional. 

2.2.2.4 Kerangka Kerja COBIT 4.1 

COBIT adalah kerangka tata kelola TI yang ditujukan kepada 

semua lini bisnis khususnya pemilik proses bisnis (business process 

owner’s) untuk memastikan confidenciality, integrity dan availability data 

serta informasi yang sensitive.  

Pada dasarnya kerangka kerja COBIT terdiri dari 3 tingkat objek 

control yaitu acitivities dan tasks, process, proses TIs. Activities dan task 

merupakan kegiatan rutin yang memiliki konsep daur hidup, sedangkan 
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task merupakan kegiatan yang dilakukan terpisah. Selanjutnya kumpulan 

activity dan task dikelompokkan ke dalam proses TI yang memiliki 

permasalahan pengelolaan TI yang sama dan dikelompokkan dalam 4 

proses TI (ITGI, 2005:24).  

Fokus proses COBIT digambarkan oleh model proses yang 

membagi TI menjadi 4 proses TI dan 34 proses sesuai dengan bidang yang 

bertanggung jawab terhadap perencanaan, membangun, menjalankan dan 

memonitor implementasi TI, dan juga memberikan pandangan end-to-end 

TI. Fokus are atata kelola TI dapat dilihat pada tabel berikut : 

               Tabel 2. 1 Proses Tata Kelola TI Berdasarkan COBIT 

Fokus Area Tata Kelola 

TI 

Proses-proses Pendukung 

Secara Primer Secara Sekunder 

Strategic Aligment PO1, PO2, PO6, 

PO7, PO8, PO9, 

PO10, AI1, AI2, 

DS1, ME3, ME4 

PO3, PO4, PO5, AI4, 

AI7, DS3, DS4, DS7, 

ME1 

 

Value Delivery 

PO5, AI1, AI2, 

AI4, AI6, AI7, 

DS1, DS2, DS4, 

DS7, DS8, DS9, 

DS10, DS11, 

DS13, ME4 

PO2, PO3, PO8, 

PO10, A15, DS3, 

DS6, ME1 

Resource Management PO2, PO3, PO4, 

PO7, AI3, AI5, 

PO1, PO5, PO10, 

AI1, AI4, AI6, AI7, 
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DS1, DS3, DS6, 

DS9, DS11, DS13, 

ME4 

DS2, DS4, DS7, 

DS12, ME1 

Risk Management PO4, PO6, PO9, 

DS2, DS4, DS5, 

DS11, DS12, ME2, 

ME3, ME4 

PO1, PO2, PO3, PO7, 

PO8, PO10, AI1, AI2, 

AI4, A17, DS3, DS7, 

DS9, DS10, ME1 

Performance 

Measurement 

DS1, ME1, ME4 PO5, PO7, PO10, 

AI7, DS2, DS3, DS4, 

DS6, DS8, DS10 

(Sumber: Brand &Boonen, 2007) 

Karakteristik utama kerangka kerja COBIT dirancang berdasarkan 

business focused (fokus bisnis), process-oriented (proses orientasi), 

controls-based (kontrol utama) dan measurement-driven (pengarah 

pengukuran). 

Aktivitas teknologi informasi pada COBIT 4.1 didefinisikan ke 

dalam empat domain, yaitu :  

1. Plan and Organise (PO) = perencanaan dan pengorganisasian  

2. Acquire and Implement (AI) = pengadaan dan implementasi 

 3. Deliver and Support (DS) = penyampaian layanan dan dukungan  

4. Monitor and Evaluate (ME) = monitor dan evaluasi 

Hubungan antara keempat domain tersebut bisa dilihat dalam gambar di 

bawah ini : 
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Gambar 2.2. Hubungan antar keempat domain COBIT 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  www.itgi.org 

COBIT merincikan detail proses pengelolaan teknologi informasi 

menjadi 4 domain utama dari 34 proses teknologi informasi. (Sarno, 2009: 

31-42). Berikut adalah aktivitas TI pada COBIT 4.1 (ITGO.2007) : 

1. Perencanaan dan Pengorganisasian atau Plan and Organise 

(PO) 

2. Pengadaan dan Implementasi atau Acquire and Implement (AI) 

3. Penyampaian Layanan dan dukungan atau Deliver and Support 

(DS) 

4. Monitor dan Evaluasi atau Monitor and Evaluate (ME). 

Masing-masing domain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

A. Plan and Organise (PO)  

Domain ini berisi penjelasan proses dalam pengidentifikasian cara 

agar TI berkontribusi dalam pencapaian tujuan bisnis organisasi, 

perencanaan, pengkomunikasian, dan pengelolaan visi yang ingin dicapai 

organisasi. Proses TI PO terdiri dari 10 control objectives, yaitu:  
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Tabel 2.1 Domain Plan and Organise (PO) 

P01 Mendefenisikan rencana strategis TI 

P02 Mendefenisikan arsitektur informasi 

P03 Menentukan arahan teknologi 

P04 Mendefenisikan proses TI, organisasi dan keterhubungannya 

P05 Mengelola investasi TI 

P06 Mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen 

P07 Mengelola sumberdaya TI 

P08 Mengelola kualitas 

P09 Menaksir dan mengelola resiko TI 

P010 Mengelola proyek 

 

B. Acquire and Implement (AI)  

Domain ini terdiri dari proses-proses yang dilakukan untuk 

mewujudkan rencana TI, yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, 

membangun atau menyediakan aplikasi TI. Selain itu, perubahan yang 

dilakukan dan pemeliharaan terhadap sistem TI juga menjadi cakupan 

domain ini. Proses TI AI terdiri dari 7 control objectives, yaitu:  

Tabel 2.2 Domain Acquire and Implement (AI) 

AI1 Mengidentifikasikan solusi otomatis 

AI2 Memperoleh dan memelihara perangkat lunak aplikasi 

AI3 Memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi 

AI4 Memungkinkan operasional dan penggunaan 

AI5 Memenuhi sumber daya TI 

AI6 Mengelola perubahan 

AI7 Instalasi dan akreditasi solusi beserta perubahannya 

 

C. Deliver and Support (DS)  

Domain ini berfokus pada pemberian dukungan yang secara garis 

besar memiliki komponen keamanan, aspek kontinuitas, serta memberikan 
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pelatihan kepada pengguna. Proses TI DS terdiri dari 13 control objective, 

yaitu:  

Tabel 2.3 Domain Deliver and Support (DS) 

DS1 Mendefinisikan dan mengelola tingkat layanan 

DS2 Mengelola layanan pihak ketiga 

DS3 Mengelola kinerja dan kapasitas 

DS4 Memastikan layanan yang berkelanjutan 

DS5 Memastikan keamanan sistem 

DS6 Mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya 

DS7 Mendidik dan melatih pengguna 

DS8 Mengelola service desk dan insiden 

DS9 Mengelola konfigurasi 

DS10 Mengelola permasalahan 

DS11 Mengelola data 

DS12 Mengelola lingkungan fisik 

DS13 Mengelola operasi 

 

D. Monitor and Evaluate (ME)  

Semua proses TI perlu dievaluasi secara kontinyu terkait dengan 

penjaminan kualitasnya. Bahasan dalam proses TI meliputi manajemen 

kerja, pemantauan pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap 

peraturan dan tata kelola. Proses TI ME terdiri dari 4 control objective, 

yaitu:  

Tabel 2. 4 Domain Monitor and Evaluate (ME) 

ME1 Mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI 

ME2 Mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal 

ME3 Memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal 

ME4 Menyediakan tata kelola TI 
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2.2.2.5  Fokus Area Tatata Kelola TI 

Proses-proses TI yang dijabarkan dalam kerangka kerja COBIT 

memenuhi focus dan kebutuhan cakupan TI di area yang berbeda-beda. Dua 

kelompok dukungan tersebut yakni. Selengkapnya  (Sarno, 2009:19) : 

Tabel 2. 1 Proses Pendukung Tata Kelola TI Berdasarkan COBIT 

Fokus Area Tata 

Kelola TI 

Proses-proses Pendukung 

Secara Primer Secara Sekunder 

Strategic 

Aligment 

PO1, PO2, PO6, PO7, PO8, 

PO9, PO10, AI1, AI2, DS1, 

ME3, ME4 

PO3, PO4, PO5, AI4, AI7, DS3, 

DS4, DS7, ME1 

 

Value Delivery 

PO5, AI1, AI2, AI4, AI6, AI7, 

DS1, DS2, DS4, DS7, DS8, 

DS9, DS10, DS11, DS13, ME4 

PO2, PO3, PO8, PO10, A15, DS3, 

DS6, ME1 

Resource 

Management 

PO2, PO3, PO4, PO7, AI3, AI5, 

DS1, DS3, DS6, DS9, DS11, 

DS13, ME4 

PO1, PO5, PO10, AI1, AI4, AI6, 

AI7, DS2, DS4, DS7, DS12, ME1 

Risk 

Management 

PO4, PO6, PO9, DS2, DS4, 

DS5, DS11, DS12, ME2, ME3, 

ME4 

PO1, PO2, PO3, PO7, PO8, PO10, 

AI1, AI2, AI4, A17, DS3, DS7, 

DS9, DS10, ME1 

Performance 

Measurement 

DS1, ME1, ME4 PO5, PO7, PO10, AI7, DS2, DS3, 

DS4, DS6, DS8, DS10 

(Sumber: Buku Audit Sistem & Teknologi Informasi) 

2.2.2.6 Skala Maturity Model  dari Kerangka Kerja COBIT 4.1 

Model kematangan (maturity level) COBIT merupakan salah satu 

alat pengukuran kinerja suatu sistem teknologi informasi. Dasar dari model 
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ini adalah metode evaluasi organisasi atau instansi sehingga 

mengotomatisasi 13 level tidak ada (0) sampai optimis (5). Maksud dari 

model kematangan ini adalah sebagai pengukur keberadaan masalah dan 

penentuan prioritas saat ini maupun potensinya yang dirancang menjadi 

profil dari proses teknologi informasi. Poin-poin yang dapat diidentifikasi 

dalam ITGI (2007) :  

1. Kondisi perusahaan saat ini 

2. Kondisi industry sejenis saat ini  

3. Kondisi yang menjadi keinginan perusahaan  

4. Pertumbuhan yang diinginkan antara as-is dan to-be 

Gambar 2.3 di bawah ini adalah urutan tingkat kematangan tata 

kelola teknologi informasi dalam perusahaan : 

Gambar 2. 3  Model Kematangan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Buku COBIT 4.1 

Jika dikelompokkan dari level kematangan, perinciannya seperti tabel di 

bawah ini : 
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Tabel 2.5 Level kematangan tata kelola teknologi informasi pada 

perusahaan 

 

Pendefinisian model kematangan suatu proses teknologi informasi, 

mengacu pada kerangka kerja COBIT, secara umum adalah sebagai 

berikut (ITGI, 2007) :  

1. Level 0 : non-exixtent. Nihil identifikasi proses TI karena belum 

adanya isu di perusahaan. 

2. Level 1 : initial/ad-hoc. Sudah mulai terdapat isu namun belum ada 

proses baku karena pendekatan manajemen yang belum 

terorganisir.  

3. Level 2 : repeatable but intuitive. Proses mencapai tahap diikutinya 

prosedur serupa untuk tugas yang sama oleh beberapa orang. 

Sering terjadi kesalahan karena mengandalkan pengetahuan 

individu tanpa prosedur yang baku. 

4. Level 3 : defined process. Adanya prosedur baku lengkap dengan 

dokumentasi. namun, pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya 

kepada tiap individu sehingga menyulitkan pendeteksian 

penyimpangan. 
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5. Level 4 : managed and measureable. Sudah ada pemantauan dan 

penilaian pelasanaan prosedur dari manajemen. Terdapat tindakan 

jika proses tidak dijalankan sesuai prosedur. Namun, otomatisasi 

tools di tahap ini terbatas.  

6. Level 5 : optimized. Proses mencapai level best-practice, sebagai 

hasil dari peningkatan terus-menerus dan maturity modeling 

dengan perusahaan lain. Teknologi informasi sudah terintegrasi 

dan siap akan perubahan. 

2.3 Profil Perusahaan PT SIIX Electronics Indonesia 

PT. SIIX Electronics Indonesia adalah anak perusahaan SIIX Singapore 

Pte. Ltd. Co., Ltd., bergerak di bidang pembuatan produk elektronik, seperti 

pemindai, keyboard, telepon seluler, dll. Perusahaan tersebut berlokasi di Lot 295, 

Jalan Bungur, Batamindo Industrial Park di Mukakuning, Batam. Didirikan pada 

tahun 1994 dengan nama PT. Leo Sakata dan jumlah pekerja per 2012 mencapai 

2.000 orang. 

Pemilik perusahaan adalah Shiro Murai dan Kansho Murase, yang 

berkantor pusat di Bingo-cho, Chuo-ku, Osaka, Jepang, dan didirikan pada 

tanggal 1 Juli 1992. Kantor pemasarannya berlokasi di Kudanminami, Chiyoda-

ku, Tokyo. , Jepang. PT. SIIX Electronics Indonesia memiliki dua pabrik, yaitu 

pabrik pemindai dan pabrik yang merakit bahan baku menjadi produk jadi. 

Perusahaan ini adalah perusahaan global yang unik dan memenuhi 

kebutuhan outsourcing "pengadaan global" dari berbagai produsen, yang 
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merupakan tantangan terbesar bagi produsen global dalam layanan logistik dan 

manufaktur elektronik. 

Visi dan Misi PT SIIX Electronics Indonesia 

Visi SIIX Corporation adalah berkomitmen menciptakan bisnis dan 

mengorganisir berbagai sumber dalam pemenuhan kebutuhan pelenggan, 

pengusaha yang melibatkan stakeholders, serta membangun rasa kebersamaan 

sebagai organisasi berskala global. 

Misi SIIX Corporation adalah memberi penerangan tentang SDA yang 

berharga lengkap dengan efektifitas penggunaanya, dan berkontribusi pada 

masyarakat. 

PT. SIIX Electronics Indonesia terdiri dari 4 Divisi yang masing-masing 

dipimpin oleh Factory Manager atau General Manager: Assembly 1, Assembly 2, 

PCBA dan Divisi Umum.  

Peran Divisi:  

 Divisi Perakitan 1 - Produksi Pemindai & Meteran Air Listrik  

 Divisi Perakitan 2 - Perakitan Mainan & Injeksi Cetakan Plastik  

 Divisi PCBA - Perakitan PCB  

 Divisi Umum - Admin / SDM & Akuntansi  

Setiap divisi memiliki rata-rata 3 departemen yaitu Production, QA 

(Quality Assurance), PPIC (Production Plan and Inventory Control) dan 

Engineering di Divisi PCBA. 
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Gambar 2.4 Struktur Organisasi Perusahaan 

2.2.3 Penelitian Terdahulu 

Berikut beberapa penelitian terdahulu terkait pokok bahasan pada 

penelitian ini yang telah penulis kaji : 

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian dan Tahun Judul Penelitian Hasil 

1. Iskandar Budiman 

Sukmajaya, Johanes 

Fernandes Andry 

(2017) 

ISSN : 2502-8782 

Audit Sistem 

Informasi Pada 

Aplikasi Accurate 

Menggunakan Model 

COBIT Framework 

Sebagai perusahaan yang 

menjadikan TI, aplikasi 

Accurate sebagai penunjang 

utama bisnisnya, nilai yang 

didapat pada domain DS4 
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4.1 (Studi Kasus: PT. 

Setia Jaya Teknologi)  

yaitu Ensure Continuous 

Service relatif kecil. 

2. Wella, Johan 

Setiawan (2015) 

ISSN: 2085-4579 

Audit Sistem 

Informasi 

Menggunakan COBIT 

4.1 pada PT. Erajaya 

Swasembada, Tbk. 

Menerapkan pengiriman TI 

dan proses dukungan pada 

tingkat kematangan 

membutuhkan 4 proses yang 

dikelola dan terukur, dan 

proses ini memiliki sebanyak 

6 proses TI. Perusahaan 

menerima 5 proses TI dengan 

kematangan 5 

"pengoptimalan", dan 2 

proses TI lainnya dengan 

kematangan 3 "proses yang 

ditentukan". 

3. Fenny, Johanes 

Fernandes Andry 

(2017)  

ISSN: 2407-1846 

 

Audit Sistem 

Informasi 

Menggunakan 

Framework COBIT 

4.1 Pada Pt. Aneka 

Secara keseluruhan, sistem 

aplikasi yang terdapat pada 

PT. AST sudah berjalan 

cukup baik,dilihat dari nilai 

current maturity level yang 
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Solusi Teknologi tidak berada jauh dari 

expected maturity level yang 

diharapkan  Hanya saja masih 

diperlukan adanya 

pengembangan sistem agar 

aplikasi tersebut menjadi 

lebih baik. 

 

 

2.2.4 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut: 

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian  

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif. Artinya, data yang dikumpulkan berupa data angka, kemudian di 

interpretasikan menggunakan kata-kata. Data tersebut berasal dari 

kuesioner/angket, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti 

dan dokumen resmi lain yang mendukung. Peneliti menggunakan narasumber dan 

responden sebagai subjek dan Sistem Informasi FPcollector di PT SIIX 

Electronics Indonesia sebagai objek.  

3.2 Operasional Variabel  

Operasionalisasi variabel menjadi penentu atas jenis variable, indicator, 

skala ukur, dan membantu mempermudah pengujian hipotesis. Penggunaan model 

COBIT pada penelitian ini didasari pada cakupan dari COBIT itu sendiri yang 

sangat luas. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada area tata kelola TI yaitu 

Performance Measurement. 

Hasil dari wawancara dan observasi langsung di PT SIIX Electronics 

Indonesia menunjukkan adanya subdomain terkait masalah yang muncul dalam 

sistem informasi FPcollector. 

3.3 Populasi dan Sampel  

3.3.1 Populasi 

Sugiyono (2016:80) menjabarkan populasi sebagai wilayah 

generalisasi atas obyek atau subyek yang dengan karakteristik tertentu agar 
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dapat dipelajari dan disimpulkan sendir oleh peneliti. PT SIIX Electronics 

Indonesia menjadi populasi dalam penelitian ini. 

3.3.2 Sampel 

Teknik purposive sampling digunakan penulis dalam penentuan 

sampel dengan memerhatikan beberapa pertimbangan seperti penentuan 

atas orang yang dianggap paling tahu atas apa yang kita inginkan dalam 

penelitian ini (Sugiyono, 2014). Maturity level diambil dengan menjadika 

staf HR dan admin setiap project PT SIIX Electronics Indonesia sebagai 

sampel. Adapun jumlah sampel pada penelitian ini sejumlah 3 orang 

sesuai dengan kriteria penelitian yang penulis tetapkan. 

No. Responden Subdomain 

1 Staff IT A15 ,DS5 

2 Admin HR A12, DS11 

3 GM PO6, PO8 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

1. Observasi: mengamati tiap proses penggunaan sistem Informasi 

Fpcollector di PT SIIX Electronics Indonesia. 

2. Kuesioner: disebarkan pada responden yang terlibat langsung pada 

penggunaan sistem Informasi Fpcollector di PT SIIX Electronics 

Indonesia. Kuesioner bersisi indeks tingkat kematangan system 

informasi berlandas pada rerangka kerja COBIT dengan nilai 0-5. 
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Indeks ini diwakili pertanyaan atas subdomain sesuai dengan standar 

COBIT. 

3.5 Metode Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul di analisis dengan tahapan berikut:  

3.5.1 Identifikasi Fokus Area Tata Kelola TI 

Fokus area tata kelola TI terkait pada apa saja masalah yang timbul 

selama proses Sistem Informasi yang akan diaudit. Penentuan focus 

dilakukan dengan observasi dan wawancara. Peneliti berfokus pada area 

tata kelola Resource Management (Manajemen Sumber Daya) yang 

merupakan proses pengidentifikasian sumber daya yang memadai dan 

penggunaan sumberdaya secara optimal. 

3.5.2 Identifikasi Proses TI 

Pada tahap ini, observasi dan wawancara dilakukan untuk 

pengidentifikasian proses TI dan penentuan focus lokasi pengelolaan yang 

akan diaudit dan mengambil area Resource Management (Manajemen 

Sumber Daya)  berdasarkan framework COBIT 4.1 . 

3.5.3 Identifikasi Penentuan Tingkat Resiko 

Penentuan tingkat risiko dalam proses TI dibagi menjadi tiga 

tingkat yaitu rendah, sedang, dan tinggi, diperoleh dengan menambahkan 

(dan / atau) tingkat probabilitas yang diperoleh pada aktivitas sebelumnya, 

dan dampaknya didasarkan pada TI yang bersangkutan. Dalam penelitian 

ini, setiap proses TI yang diaudit memiliki tingkat kepentingannya masing-

masing, yaitu: 
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1. Level high  

2. Level medium  

3. Level low  

3.5.4 Identifikasi Control Objective 

Saat menjalankan inspeksi SI / TI, tujuan perlu dikendalikan 

karena merupakan bagian penting dari proses SI / TI. Penulis menentukan 

tujuan pengendalian setiap subdomain dalam proses SI / TI perusahaan. 

Untuk setiap proses TI / SI, ada tujuan kontrol berbeda yang dapat 

digunakan untuk mengontrol secara efektif setiap bagian dari proses TI / 

SI.  

3.5.5 Tingkat Kematangan (Maturity Level) 

Tingkat kematangan manajemen TI / SI yang mengikuti standar 

tingkat kematangan berikut merupakan salah satu alat untuk mengukur 

kinerja teknis sistem informasi, Model kematangan ini digunakan untuk 

mengontrol proses teknologi informasi dengan menggunakan framework 

COBIT 4.1 dan metode scoring. Kematangan pengelola IT / SI Adapun 

tingkat kematangan pengelola IT / SI untuk tingkat kematangan adalah 

sebagai berikut 

Tabel 3.1  Skala Tingkat Kematangan (Maturity Level) 

Maturity Index Maturity Level 

0,00 – 0,50 0– Non existent. 

0,51 – 1,50 1– Initial / ad hoc. 

1,51 – 2,50 2– Repeatable but intuitive. 

2,51 – 3,50 3– Defined. 

3,51 – 4,50 4– Managed. 

4,51 – 5,00 5– Optimised. 
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  Berikut merupakan penjabaran model kematangan suatu proses TI 

yang mengacu pada framework COBIT secara umum, yaitu :  

1. Level 0 – Non Existent, perusahaan tidak mengetahui dan tidak 

perduli sama sekali terhadap proses teknologi informasi di 

perusahaannya. 

2. Level 1 – Initial Level, perusahaan biasanya tidak menyediakan 

area yang stabil untuk mengembangkan suatu produk baru. Ketika 

perusahaan memiliki manajemen yang kurang berpengalaman, 

manfaat dari diintegrasikannya pengembangan produk tidak dapat 

ditentukan. Proses pengembangan tidak dapat diprediksi dan 

bersifat tidak stabil, karena proses berubah secara teratur selama 

pengerjaan berjalan. Kemampuan sistem bergantung pada 

kemampuan individual dan ragam keahlian yang dimilikinya. 

3. Level 2 – Repeatable But Intuitive, untuk tingkatan ini ada suatu 

peraturan dalam mengontrol pengembangan suatu proyek dan 

prosedur dalam pengimplementasiannya. Tingkat efektivitas proses 

pengelolaan pada pengembangan proyek adalah dengan 

kemungkinan perusahaan mencoba kembali pengalaman terdahulu 

yang telah berhasil dalam mengembangkan proyek, meskipun ada 

beberapa proses yang berbeda. 

4. Level 3 – Defined Level, dalam tingkatan ini proses yang biasa 

dalam pengembangan suatu produk baru telah diarsipkan, proses 
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ini dilakukan berdasarkan kegiatan pengembangan produk yang 

telah diintegrasikan.  

5. Level 4 – Managed Level, pada level ini perusahaan memuat suatu 

matrik untuk suatu produk, yang berfungsi sebagai alat ukur proses 

dan hasil. Proyek mempunyai kontrol terhadap produk dan proses 

utnuk mengubah variasi proses kerja sehingga terdapat batasan 

yang dapat diterima. 

6. Level 5 – Optimized Level, pada level ini seluruh organisasi 

difokuskan pada proses peningkatan secara terus-menerus. 

Teknologi informasi yang digunakan sudah terintegrasi dan 

terotomatis pada proses bisnis perusahaan dan mampu 

meningkatkan kualitas, efektifitas, serta kemampuan beradaptasi 

perusahaan. 

7. Untuk mengukur tingkat kematangan sebuah proses, harus 

dipahami dahulu mengenai tujuan dari pengukuran itu sendiri. 

Berikut tabel perhiungan nilai tingkat maturity. 

Tabel 3.2  Perhitungan Maturity Level 

Maturit

y Level 

Total 

Pernyataa

n per-level 

Jumlah 

Nilai 

Kepatuta

n 

Tingkat 

Kematanga

n Nilai 

Kepatutan 

Normalisas

i Nilai 

Kepatutan 

Hasi

l 

0      

1      

2      

3      
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4      

5      

Jumlah    

 

 

 

 

 

 

Rumus 3. 1 Perhitungan Nilai Maturity Level 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Rumus : 

D : Tingkat Kematangan 

E : Jumlah pernyataan pada tiap level kuesioner 

F : Jumlah nilai kepatutan pada tiap level kuesioner 

G : Rasio tingkat kematangan 

H : Normalisasi nilai kepatutan 

I : Hasil dari normalisasi nilai kepatutan pada tiap level 

D = Nilai Maturity Level (0-5) 

 I = H * D 

E =  Jumlah Pernyataan tiap level 

F =  Nilai indeks F 

G =      

H =  
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Rumus diatas digunakan sebagai perhitungan nilai model kematangan  dari 

hasil penyebaran kuesioner yang telah diisi oleh responden. 

3.5.6 Analisis Current Maturity Level 

Setelah penulis mengumpulkan semua data dalam kuisioner, maka 

penulis akan memasuki tahap analisis terkait tingkat kematangan saat ini, 

Sedangkan untuk jawaban kuisioner maturitas akan tersedia empat pilihan 

jawaban, dan nilai masing-masing pilihan berkisar antara 0,00 hingga 1, 

00 . Maturity Level ini berdasarkan kuesioner yang disebar. 

3.5.7 Analisa Expected Maturity Level 

Guna mengevaluasi kematangan tujuan pengembangan yang 

diharapkan, baik terkait dengan kualitas data, acuan dan standar sistem 

informasi gaji FPCollector PT SIIX Electronics Indonesia, Kematangan 

yang diharapkan dapat dipertimbangkan melalui faktor-faktor berikut: 

1. Hasil dari pengamatan di lapangan 

2. Kuesioner dan wawancara dengan narasumber dan responden  

3.5.8 Analisis Kesenjangan (Gap) 

Setelah penulis mendapatkan nilai current maturity level (tingkat 

kematangan saat ini) dan expected maturity level (tingkat kematangan 

yang diharapkan), langkah selanjutnya adalah menganalisa gap 

tersebut,Tugas manajemen memberikan solus atas kesenjangan yang 

terjadi guna mencapai kematangan yang diharapkan, sehingga berdampak 

positif pada peningkatan kualitas pekerjaan, Pada saat yang sama, level 
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gap dapat diperoleh dengan mengurangi maturitas, dan level maturitas saat 

ini diharapkan dapat mengurangi maturitas tersebut, berikut rumusnya 

(Aziz  & Lestariningsih : 2018) 

Rumus 3.2 Perhitungan Kesenjangan 

 

 

 

 

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

3.6.1 Lokasi Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah di  PT SIIX Electronics 

Indonesia, perusahaan ini bergerak dalam bidang manufacturing yang 

berlokasi di Batamindo Industrial Park, Muka Kuning, Batam, 

3.6.2 Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti dalam kurun waktu 4 ( 

empat bulan) terhitung sejak bulan Oktober 2020 sampai Januari 2021, 

Tabel 3.2  Jadwal Penelitian 

No 

Kegiatan 

2020 2021 

 
Oct Nov Des Jan 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1, Penentuan ruang lingkup audit                                 

2, Pengumpulan data                                 

3, Pengolahan data                                 

4, Penentuan hasil audit sistem                                 

5, 
Penyusunan laporan hasil audit 

sistem                                 

Gap = X – Y 

Keterangan: 

X =Tingkat Kematangan Yang Diharapkan 

Y  = Tingkat Kematangan Saat Ini 

 


