
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  LATAR BELAKANG 

Pada zaman sekarang ini, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah memakai 

teknologi. Teknologi yang ada pada saat ini cukup beragam, bahkan dari usaha yang 

kecil pun sudah memakai teknologi walaupun hanya sederhana. Tidak hanya sektor 

swasta yang memakai teknologi, tetapi sektor pemerintahan dan perbankan juga me-

makai teknologi. Bagi manusia teknologi sangat berperan dalam aktivitas manusia. 

Peran teknologi sangat membantu manusia dan menjadi asisten pribadi manusia. Dalam 

perkembangannya, teknologi sering menjadi andalan bagi manusia. Maka dari itu 

semua sektor usaha mulai menggunakan teknologi. Teknologi yang baik merupakan 

teknologi yang mampu mengatasi seluruh operasional dari sektor usaha mereka. Salah 

satu contoh dibidang perbankan yang selalu meningkatkan pelayanan nasabahnya. 

Dalam perkembangannya, di dunia perbankan semakin lebih semakin berkem-

bang dan tantangannya pada era sekarang juga lebih kompleks, maka Bank Indonesia 

membentuk suatu panduan yang wajib ada pada perbankan. Panduan itu di buat oleh 

bank Indonesia pada tahun 1995. Buku panduan ini dibuat karena perbankan sudah me-

makai aplikasi komputer. Seiring berjalannya waktu, aplikasi perbankan berkembang 

dan muncul lembaga baru yang namanya OJK. Semua pengawasan di awasi oleh OJK 

termasuk sistem ini. OJK belum mengeluarkan panduan yang bisa digunakan oleh per-

bankan karena masih dalam kajian. 

Pada era yang seperti sekarang ini, telah membawa dampak yang cukup signif-

ikan terhadap perekonomian suatu negara. Dampak yang kita rasakan pada era sekarang 

adalah perkembangan sebuah teknologi. Perkembangan tekonologi ini, secara tidak sa-

dar, telah membantu kita dalam dunia bisnis bahkan pada sektor perbankan. Sebagai 



 
 

 

contoh, yaitu penggunaan internet. Pada umumnya, penggunaan internet merupakan 

tempat dimana semua orang dapat mengakses sesuatu yang mereka butuhkan.  

Pada sektor perbankan, penggunaan internet menjadi suatu sarana yang perlu 

dilakukan karena dengan internet, bank dapat melakukan kegiatan operasionalnya dan 

memberikan informasi tentang profil dari bank tersebut. Penggunaan internet pada bank 

ini, sering di sebut dengan internet banking. Aktivitas internet banking ini, diatur dan 

diawasi oleh bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 

tanggal 19 Mei 203 tentang penerapan manajemen resiko pada aktivitas pelayanan jasa 

bank melalui internet banking. 

Disisi lain, pemanfaatan teknologi canggih itu juga mempunyai dampak resiko 

yang tidak kecil, sperti resiko sebagai akibat dari adanya perencanaan yang kurang baik, 

resiko yang terjadi sebagai akibat proses pengembangan yang kurang cerma, dan resiko 

yang timbul pada waktu pengoperasian, sehingga manajemen bank perlu 

mengimbanginya dengan sistem control dan pengamanan yang memadai dengan tetap 

menjaga kerahasiaan bank.  

Memperbaiki hal tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan 

mengenai pengumuman Teknologi Sistem informasi oleh bank sebagaimana ditetapkan 

dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip yang perlu di per-

hatikan manajemen bank dalam Teknologi Sistem Informasi yang dilakukan oleh bank 

tersebut maupun oleh pihak lain. 

Teknologi pemrosesan data dan penggunaannya oleh perbankan untuk mening-

katkan efisiensi operasi telah berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut 

disamping mengakibatkan tingkat ketergantungan bank yang tinggi terhadap 

penggunaan teknologi, juga dapat menimbulkan resiko yang merugikan bank dan 

masyarakat. Untuk mengurangi resiko penggunaan Teknologi Sistem Informasi yang 



 
 

 

mungkin timbul maka manajemen bank perlu menyelenggarakan pengendalian umum 

terhadap penggunaan Teknologi Sistem Informasi. 

Penggunaan teknologi sistem informasi sangat berbeda dari sistem manual. 

Meskipun penggunaan kedua sistem tersebut sama-sama dapat menimbulkan resiko 

akan tetapi penggunaan teknologi sistem informasi memiliki resiko yang lebih bersifat 

teknis dan khusus, antara lain : 

a. Resiko yang dapat terjadi dalam tahap perencanaan dan pengembangan sis-

tem 

b. Resiko kekeliruan pada tahap pengoperasian 

c. Resiko akses oleh pihak yang tidak berwenang 

d. Resiko kerugian akibat terhentinya operasi teknologi sistem informasi 

secara total atau sementara sehingga mengganggu kelancaran operasional 

bank 

e. Resiko kehilangan/kerusakan data. 

Control Objective for Information and related Teknologi atau yang lebih 

dikenal dengan nama COBIT merupakan audit sistem informasi dan dasar pengendalian 

yang dibuat oleh Information System Audit and Control Association (ISACA) dan IT 

Governance Institut (ITGI). COBIT Framework ini merupakan standar umum dalam 

penggunaan teknologi informasi, dengan memberikan langkah kerja yang dapat dit-

erapkan di perusahaan yang berstandar internasional.  

Dalam hal ini, peneliti ingin meneliti tentang Sistem Perbankan Indonesia yang 

berlandaskan dari COBIT Framework pada domain nomor 4, yakni Monitoring And 

Evaluation. Peneliti ingin meneliti hal tersebut karena peneliti ingin memberikan pan-

dangan tentang pentingnya melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala dan 

memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait apabila terjadi suatu masalah. 



 
 

 

Pada domain planning dan organisasi saya tidak memilih karena dilihat dari planning 

PT BPR MAA ini cukup, karena mereka melakukan survei ke berbagai BPR yang ada 

di semarang. Untuk Domain implementasi dan akuisisi saya tidak memilih karena ven-

dor langsung memberikan arahan dan pelatihan kepada staf BPR MAA dan sudah ber-

jalan dengan baik. Untuk domain tiga tidak saya pilih karena pelayan dari BPR ini 

cukup bagus dan tidak ada masalah. Untuk domain monitoring saya pilih karena untuk 

memberikan suatu pedoman untuk bisa melakukan evaluasi dan monitoring serta 

pengembangan secara berkelanjutan supaya software yang digunakan sangat maksimal 

dan juga untuk memberikan panduan atau arahan kepada pihak-pihak terkait untuk 

selalu mengawasi software yang dipakai di bank-bank yang ada. Berdasarkan uraian 

diatas, peneliti memberikan judul skripsinya adalah “ANALISIS DAN EVALUASI 

PT BPR MANDIRI ARTHA ABADI SEMARANG DENGAN COBIT FRAME-

WORK PADA DOMAIN MONITORING AND EVALUATION” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah 

yang ada pada latar belakang tersebut, yakni : 

Bagaimana penilaian IT pada sektor perbankan di wilayah kota Semarang, jika diukur 

dengan menggunakan Manurity Model COBIT 4.1, dilihat dari domain Monitoring And 

Evaluation (ME)? (Studi kasus pada PT BPR Mandiri Artha Abadi) 

 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 



 
 

 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai Sistem 

Perbankan Indonesia dan memberikan informasi mengenai tentang kepatuhan sistem 

bank-bank yang ada di Indonesia. 

 

 1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi : 

1. Bagi Bank Indonesia (Sistem Perbankan Indonesia) 

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu langkah yang lebih baik lagi dalam hal 

teknologi bagi sistem perbankan di Indonesia. Dan juga, penelitian ini menjadi 

suatu sarana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengaplikasikan kemampuan yang telah 

diterima pada perkuliahan yang berupa audit sistem informasi yang berdasarkan 

COBIT Framework 4.1 pada domain deliver and support. Harapannya kemampuan 

ini dapat digunakan dalam praktik dunia kerja. 

3. Bagi Masyarakat Luas 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

sistem perbankan Indonesia supaya masyarakat dapat memahami sistem perbankan 

Indonesia dan memudahkan pelayan kepada masyarakat. 

 

 

 

 

 

1.5 Kerangka Pikir 

PT BPR Mandiri 

Artha Abadi 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Description of manurity levels 

Identifikasi Kelebihan 

dan Kekurangan sistem 

Kesimpulan Saran 

Analisis dan Evaluasi SIA dengan 

pendekatan COBIT menggunakan 

domain ketiga, yaitu monitoring 

dan evaluation 

Monitoring And Evaluation 

1. Monitoring And Valuate IT Per-

formance 

2. Monitor And Evaluate Internal 

Control 

3. Obtain Independent Assurance 

4. Provide IT Governance 



 
 

 

 BAB I PENDAHULUAN  

   Pada bab ini, peneliti akan mencoba untuk menjabarkan penelitian yang ber-

bentuk subbab antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan.   

  BAB II LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini, peneliti ingin memaparkan berbagai teori yang menjadi dasar  

pada pengembangan penelitian pada laporan skripsi ini.     

   BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bagian ini berisi informasi mengenai gambaran umum dan kondisi objek  

penelitian, metode pengumpulan data, pengelompokan sumber dan jenis data, dan  

metode analisis data.  

  BAB IV HASIL ANALISIS DATA  

    Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan secara detail proses penelitian secara  

lengkap hingga perumusan hasil penelitian yang menjadi konten utama dari laporan  

skripsi ini.  

  BAB V PENUTUP  

    Pada bab terakhir ini akan berisis mengenai kesimpulan dan saran-saran yang  

disusun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, konten yang ada pada  

bab ini juga berguna sebagai referensi untuk pihak lain yang akan melakukan  penelitian 

serupa.    

    

 

 




