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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini, perkembangan perangkat keras begitu pesat, seiring 

dengan perkembangan perangkat lunak yang semakin memasyarakatkan 

peran komputer itu sendiri. Hal ini menyebabkan penggunaan komputer 

menjadi suatu kebutuhan yang termasuk dalam skala prioritas bagi 

operasional dunia usaha.  

Di masa kini, semakin banyak para pengusaha yang menyadari 

pentingnya penggunaan teknologi dalam meningkatkan dan memperbaiki 

proses bisnis. Akan tetapi, penggunaan sistem terkomputerisasi secara 

menyeluruh dalam perusahaan bukanlah suatu perkara yang mudah. Perlu 

adanya penanaman investasi yang cukup besar untuk mendanai 

perkembangan teknologi tersebut.  

Di samping itu, perusahaan juga memerlukan dukungan dari 

beragam faktor juga, mulai dari sumber daya manusia (SDM) yang 

kompeten, strategi manajerial yang jitu, serta penguasaan teknologi (TI) yang 

memadai, sehingga informasi yang dihasilkan bukan merupakan hasil dari 

proses otomatisasi saja, namun dapat menjamin keakuratan, kredibilitas, dan 

kelengkapan dari suatu proses bisnis. Praktik ini seringkali disebut sebagai e-

bussiness. Secara sederhana, e-business dapat diartikan penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi dalam mengelola proses 



2 
 

 
 

bisnis sehingga dapat menghasilkan output yang optimal dengan 

memanfaatkan tenaga, modal dan sumber daya seefisien mungkin. 

Di banyak perusahaan Indonesia, pemanfaatan teknologi informasi 

merupakan suatu keharusan. Sebagian besar bidang industri, baik industri 

padat modal maupun padat karya, peran teknologi sudah demikian penting. 

Dari sekian banyak sektor industri, perbankanlah yang tercatat paling gencar 

untuk berinvestasi dalam e-business. Siasat ini digunakan karena produk 

yang mereka jual merupakan jasa berupa nominal mata uang yang 

membutuhkan keakuratan, kecepatan mutu layanan, kemudahan akses serta 

keamanan terjamin. 

Dalam perkembangannya, tidak hanya sektor swasta yang 

menerapkan teknologi informasi dalam menunjang operasional usaha. Sektor 

publikpun sudah mulai menerapkan hal yang sama. Hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik, transparan, 

responsif, adil, efektif dan efisien, serta memenuhi aspek aman, handal, 

otentik, akurat, dan cepat dalam mengelola data pemerintah yang tersedia. 

Praktik ini lebih sering disebut sebagai e-government. 

Walaupun penerapan e-government di Indonesia baru memasuki 

tahap awal, pengauditan atas pelaksanaannya dapat menjadi suatu terobosan 

yang dapat menjadi bahan evaluasi dalam penerapan e-government karena 

tidak tertutup kemungkinan teknologi informasi yang selama ini mereka 

gunakan selama ini ternyata tidak memberikan manfaat bagi perusahaan 

secara optimal dari sisi cara kerja, pembiayaan, maupun pelayanan. Audit 
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membutuhkan pendekatan tahap demi tahap, digolongkan oleh perencanaan 

teliti, penyeleksian yang bijaksana, serta teknik pelaksanaan yang tepat. 

Dalam mengembangkan rekomendasi, auditor menggunakan criteria yang 

terstandarisasi, seperti kebijaksanaan manajemen dan pengendalian sebagai 

dasar untuk evaluasi. Pendekatan terkini yang dilakukan oleh auditor adalah 

audit through the computer, menggunakan komputer untuk mengetahui 

kelayakan pengendalian, data, dan output sistem karena penting untuk 

mengetahui bagaimana kendali perusahaan terhadap IT dalam usaha 

mencapai e-governance. (Romney dan Steinbart, 2009: 353) 

Tujuan audit sistem informasi adalah untuk mengukur compliance 

(pemenuhan atas sebuah standar dalam suatu tujuan tertentu), menemukan 

variasi dan mencari langkah – langkah untuk peningkatan. Sedangkan sasaran 

audit teknologi informasi menyangkut berbagai hal antara lain: organisasi 

dan manajemen, prosedur dan kebijakan, manajemen proyek, pengembangan 

dan pemeliharaan software, capacity planning (kemampuan server dan 

jaringan), keamanan dan keselamatan data. Selanjutnya area yang menjadi 

bahasan dalam audit teknologi secara umum memcakup kontrol manajemen 

dan organisasi, menguji efektivitas stuktrur organisasi dalam rangka supervisi 

kontrol serta kebutuhan pelaporan.  

Audit sebaiknya dilakukan terhadap hardware dan software. Audit 

e-government dan e-business sangat bermanfaat karena hal ini akan 

mendorong seluruh instansi baik swasta maupun publik mengikuti prosedur 

pengembangan sistem infomasi yang benar. Prosedur yang dimaksud adalah 
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mencakup penerapan visi, master plan, blue print dan sebagainya. Secara 

umum hal tesebut memang memberi kesan bahwa investasi teknologi 

investasi merupakan pemborosan. Akan tetapi, bagi sektor BUMN, audit e-

government justru dimungkinkan untuk menemukan keefektivan dalam 

pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan tugasnya sebagai sektor 

publik dan memberikan informasi mengenai peningkatan dan perbaikan 

layanan publik.  

Untuk menjamin keakuratan audit sistem informasi dari software 

terkait, diperlukan suatu kerangka kendali (control framework) yang 

terstandarisasi dan memadai. Dengan menggunakan kerangka kendali 

tersebut, diharapkan perusahaan dapat membangun suatu sistem 

pengendalian internal yang baik.  

CobiT Framework (Control Objectives for Information and 

Related Technology Framework), dikembangkan oleh IT Governance 

Institute yang merupakan bagian dari ISACA, merupakan sebuah framework 

yang diterima secara umum bagi keamanan sistem informasi dan pratik 

kendali. CobiT, adalah sekumpulan dokumentasi best practices untuk 

penerapan IT Governance yang dapat membantu auditor, manajemen dan 

pengguna (user) untuk menjembatani masalah antara risiko bisnis, kebutuhan 

akan pengendalian dan permasalahan – permasalahan teknis.   

Framework ini membicarakan masalah pengendalian dari tiga 

dimensi, yaitu: 
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1. Sasaran / tujuan bisnis. Untuk memenuhi tujuan bisnis, informasi harus 

sesuai dengan persyaratan bisnis, yang terbagi dalam tujuh kategori 

yaitu: keefektivan, efisiensi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, 

memenuhi persyaratan legal, dan reliabilitas. 

2. Sumber daya IT. Mencakup manusia, sistem aplikasi, teknologi 

fasilitas dan data. 

3. Proses IT. Terbagi dalam 4 domain: planning and organization, 

acquisition and implementation, delivery and support dan monitoring 

and evaluation.  

CobiT, yang merupakan standar gabungan dari 36 sumber yang 

berbeda dalam satu framework tunggal, memberikan dampak besar pada 

profesi sistem informasi. Framework ini membantu manajer mempelajari, 

bagaimana menyeimbangkan resiko dan kendali dalam lingkungan sistem 

informasi. CobiT juga memberi jaminan bagi user bahwa keamanan dan 

kendali IT yang diberikan oleh pihak internal dan pihak ketiga cukup 

memadai. Framework ini juga memandu auditor dengan memperkuat 

pendapat mereka dan membantu auditor dalam memberikan pertimbangan 

kepada manajemen mengenai pengendalian internal (Romney dan Steinbart, 

2009:225). 

CobiT didasari oleh analisis dan harmonisasi dari standar teknologi 

informasi dan best practices yang ada, serta sesuai dengan prinsip IT 

governance yang diterima secara umum yang utuh demi suksesnya kebijakan 

perusahaan melalui saran – saran perbaikan yang efisien, peningkatan yang 
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terukur secara efektif dalam hubungannya dengan proses – proses dalam 

perusahaan. IT Governance menyediakan struktur yang menghubungkan 

proses – proses teknologi informasi, sumber daya teknologi informasi serta 

informasi untuk strategi – strategi yang meesti diterapkan dan tujuan – tujuan 

bisnis yang mesti dicapai perusahaan. 

Selanjutnya kebijakan IT Governance mengintegrasikan serta 

melembagakan praktik – praktik terbaik dari Planning & Organization (PE), 

Acquisition & Implementation (AI), Delivery & Support (DS) dan Monitoring 

& Evaluation (ME) atas kinerja teknologi informasi untuk meyakinkan 

bahwa informasi dan hal – hal yang berhubungan dengan teknologi 

perusahaan mendukung tujuan – tujuan bisnis.  Oleh karena itu IT 

Governance menjadikan perusahaan untuk mampu menikmati manfaat 

informasi tersebut sehingga dapat dipastikan perusahaan dapat mencapai 

sasarannya. 

Prinsip yang mendasari CobiT Framework adalah untuk 

menyediakan informasi yang diperlukan oleh instansi atau perusahaan untuk 

mencapai sasarannya. Perusahaan perlu mengelola dan mengontrol sumber 

teknologi informasi (IT resource) dengan menggunakan kumpulan proses 

untuk menyampaikan informasi yang diperlukan. 

Penelitian ini akan memfokuskan pada PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Y. yang merupakan perusahaan yang 

mengelola arus keuangan, baik di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah 

dan D. I. Yogyakarta, maupun di setiap PT. PLN (Persero) APJ (Area 
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Pelayanan Pelanggan dan Jaringan) dan UPJ (Unit Pelayanan Pelanggan dan 

Jaringan). 

Peneliti akan melakukan evaluasi sistem informasi akuntansi pada 

siklus pembelian material, yaitu siklus yang menangani pembelian bahan – 

bahan material yang menjadi kebutuhan operasional dalam perusahaan 

tersebut, misalnya trafo. Siklus ini ditangani oleh tiga bidang, mulai dari 

bidang distribusi, yang mengajukan pembelian material, kemudian bidang 

keuangan, yang melakukan pencatatan, persetujuan dan pembayaran, serta 

bidang akuntansi yang bertugas untuk melaporkan pembelian material yang 

telah dilakukan setiap bulannya.  

Evaluasi akan dilakukan dengan menggunakan Framework CobiT 

menggunakan domain ketiga, yaitu delivery and support. Domain ini terkait 

dengan pengiriman aktual dari pelayanan yang dibutuhkan yang mencakup 

pengiriman layanan, pengelolaan keamanan dan kesinambungan, pendukung 

layanan bagi pengguna dan pengelolaan data serta fasilitas operasional. Hal 

ini seringkali menyangkut pertanyaan manajemen berikut: 

a. Apakah pelayanan TI yang dikirimkan sesuai dengan prioritas 

bisnis? 

b. Apakah  biaya TI optimal? 

c. Apakah tenaga kerja mampu menggunakan sistem TI secara 

produktif dan aman? 

d. Apakah kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan telah berada pada 

tempatnya untuk keamanan informasi? 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja sistem informasi akuntansi siklus 

pembelian material pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan 

D.I.Y. dinilai dari framework COBIT domain audit yang ketiga, yaitu 

Delivery and Support?” 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan masalah pada 

framework COBIT. Domain Audit yang ke – 3, yaitu Delivery and Support. 

Domain ini masih dibagi ke dalam sub – sub domain yaitu: 

DS1 : Define and manage service levels 

DS2 : Manage third-party services 

DS3 : Manage performance and capacity 

DS4  : Ensure continuous service 

DS5 : Ensure systems security 

DS6 : Identify and allocate costs 

DS7 : Educate and train users 

DS8 : Manage service desk and incidents 

DS9 : Manage the configuration 

DS10 : Manage problems 

DS11 : Manage data 

DS12 : Manage the physical environment 
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DS13 : Manage operations 

Alasan dipilihnya framework yang ketiga adalah karena penelitian 

ini lebih menitikberatkan pada kondisi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Tengah dan D.I.Y. yang memegang fungsi dan peranan sebagai pengelola 

keuangan dan kepegawaian terkait PT. PLN (Persero) se-Jawa Tengah dan D. 

I. Yogyakarta dan sebagai perusahaan yang mengatur pemasaran listrik ke 

rumah – rumah penduduk dan instansi – instansi lainnya, sedangkan pembuat 

keputusan maupun kebijakan strategi, termasuk dalam pengadaan IT 

dipegang oleh PT. PLN (Persero) Pusat. Adapun IT yang digunakan dalam 

siklus tersebut adalah SAP (Sistems Application and Product in Data 

Processing) yang merupakan software buatan Accênture, sebuah perusahaan 

konsultan manajemen multinasional yang berpusat di Dublin. PT. PLN 

(Persero) Pusat menyewa software tersebut untuk diaplikasikan pada seluruh 

PT. PLN (Persero) yang tersebar di seluruh Indonesia. PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Y. menerima software tersebut dalam bentuk 

mentah dari Pusat dan tidak diperkenankan untuk melakukan modifikasi atas 

software tersebut. Dengan demikian, akan lebih sesuai jika siklus pembelian 

material di perusahaan tersebut menggunakan CobiT domain yang ketiga. 

Sedangkan batasan sistem informasi yang akan dievaluasi dari PT. 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Y. adalah siklus pembelian 

material, yaitu siklus yang menangani pembelian bahan – bahan material 

yang menjadi kebutuhan operasional dalam perusahaan tersebut mulai dari 

pemesanan material kepada vendor, persetujuan dan pembayaran hingga 
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pelaporan atas siklus tersebut setiap bulannya. Akan tetapi dalam penelitian 

ini, penulis tidak akan menyinggung masalah penentuan vendor yang 

diadakan dengan metode lelang.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, tujuan dari penelitian harus 

ditentukan agar tidak kehilangan arah, sehingga selain penelitian dapat 

berjalan lancar, hasil yang dicapai juga sesuai dengan yang diharapkan. 

Penelititan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi sistem 

informasi akuntansi siklus pembelian material pada PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Y., dinilai dari framework CobiT domain 

audit yang ke – 3, yaitu Delivery and Support. 

 

1.5. Manfaat Penulisan 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pihak – pihak berikut: 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris dan 

masukan bagi perusahaan dalam menilai tingkat kinerja dan 

implementasi atas sistem informasi akuntansi siklus pelayanan 

nasabah bidang kredit. 

b. Bagi Akademisi 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi 

bagi akademisi guna menambah wawasan maupun pengetahuan 

teoritis juga pengalaman praktis dalam mengembangkan 

penelitian mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan 

teknologi informasi.  

c. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

referensi bagi peneliti lain tentang perlunya penguasaan 

teknologi informasi di era globalisaasi sekarang ini agar 

memiliki daya saing dan kompetensi dengan sumber daya 

manusia yang berasal dari belahan negara lain. 

d. Bagi Investor  

Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan dan 

meyakinkan para investor bahwa setiap investasi yang 

ditanamkan di perusahaan telah digunakan sesuai dengan 

tujuan sehingga proses bisnis yang ada di perusahaan telah 

berjalan dengan bai, lancar, efisien serta menghasilkan output 

yang optimal. 
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1.6. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

 

 

Sub Domain: 

 
1. Menetapkan dan mengelola level 

pelayanan. 

2. Mengelola pelayanan pihak ketiga 

3. Mengelola kinerja dan kapasitas 

4. Memastikan kesinambungan 

pelayanan 

5. Memastikan keamanan sistem 

6. Mengidentifikasi dan 

mengalokasikan biaya 

 

7. Mendidik dan melatih pengguna  

8. Mengelola service desk dan 

peristiwa 

9. Mengelola konfigurasi 

10. Mengelola masalah 

11. Mengelola data 

12. Mengelola lingkungan fisik 

13. Mengelola operasi 

 

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Y.  

Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pembelian Material dengan Framework 

COBiT Menggunakan Domain ke – 3, yaitu Delivery and Support 

 

Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan 

Sistem serta Alternatif Solusi 

Description of Maturity Level: 

Scale 0: Non Existent 

Scale 1: Initial 

Scale 2: Repeatable 

Scale 3: Define 

Scale 4: Manage  

Scale 5: Optimized 

 

 
Pemberian alternatif solusi untuk meningkatkan level sistem 

lainnya (best practices) 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini akan berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teori dari hasil studi 

yang selama ini peneliti peroleh untuk digunakan sebagai dasar 

dalam menganalisis permasalahan yang ada. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi objek penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, serta terknik analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini meliputi gambaran umum mengenai perusahaan objek 

penelitian dan hasil analisa data sesuai dengan metode analisis 

yang digunakan. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini, peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran 

yang dapat dirangkumkan dari bab – bab sebelumnya. 
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