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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Teknologi informasi pada jaman sekarang berkembang dengan sangat 

pesat. Banyak perusahaan-perusahaan baik di mancanegara maupun di 

Indonesia sudah menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan 

prosedur usahanya. Teknologi informasi mempunyai banyak keuntungan bagi 

penggunanya yaitu dapat mempermudah pekerjaan, selain itu dapat 

membantu dewan direksi untuk mengambil keputusan pada perusahaan 

tertentu serta dapat mengintergrasi seluruh bagian perusahaan. 

PT Semarang Makmur merupakan perusahaan manufaktur yang telah 

berdiri sejak tahun 1977 di Semarang. Perusahaan ini memproduksi baja 

lembaran lapis seng dengan jumlah seluruh karyawan 180 orang. Hasil 

produksi PT Semarang Makmur ini disebar di distributor-distributor di 

seluruh Indonesia kecuali Pulau Sumatra dan Propinsi Jawa Barat. Dapat 

terlihat dari cakupan perusahaan yang besar, maka dari tahun 2000 

perusahaan ini mulai mengaplikasi sistem pada setiap bagian yang ada dalam 

perusahaan seperti produksi, penjualan, pembelian, dan lainnya. Sistem yang 

digunakan merupakan buatan dari Cost Accounting and Electronic Data 

Processing Manager (EDP manager). Namun perusahaan ini belum pernah 

melakukan analisis tata kelola sistem yang digunakan. 

Analisis tata kelola ini menggunakan kerangka bisnis atau standar 

kontrol yang umum terhadap teknologi informasi. Kerangka bisnis ini dapat 
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menggunakan Control Objectives for Information and Related Technology 

(COBIT) 5. Menurut Lutfianto (2014) COBIT Framework adalah sebuah 

standar yang digunakan untuk mengontrol teknologi informasi yang dapat 

diterima dan diterapkan secara internasional. COBIT 5 ini memiliki tujuan 

untuk membantu auditor, user, dan manajemen untuk menemukan resiko 

bisnis dan masalah-masalah teknis teknologi informasi. Dalam COBIT 5 

terdapat 5 domain, yaitu: 

a. Evaluate, Direct, and Monitor (EDM) 

b. Align, Plan, and Organize (APO) 

c. Build, Acquare, and Implement (BAI) 

d. Deliver, Service, and Support (DSS) 

e. Monitor, Evaluate, and Assess (MEA) 

Dalam setiap domain yang ada masih diuraikan lagi menjadi beberapa 

subomain lagi. 

Selama ini belum pernah dilakukan pengawasan dan evaluasi atas 

sistem yang digunakan. Sistem ini sering terjadi eror. Maka evaluasi dan 

pengawasan perlu dilakukan di PT Semarang Makmur pada sistem yang 

digunakan agar dapat mengetahui tingkat kapabilitas pengawasan, evaluasi, 

penilaian kinerja, dan kesesuaian sistem informasi pada perusahaan. 

Kekurangan yang ada pada perusahaan ini, maka analisis yang digunakan 

COBIT dengan domain MEA. MEA (Monitoring, Evaluate, and Assess) 

merupakan domain terakhir dari COBIT 5 yang memiliki 3 subdomain, yaitu: 
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a. MEA 01 yaitu Monitor, Evaluate, and Assess Perfomance and 

Conformance. 

b. MEA 02 yaitu Monitor, Evaluate, and Assess The System of Internal 

Control. 

c. MEA 03 yaitu Monitor, Evaluate, and Assess Compliance with External 

Requirement. 

Maka dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

analisis tata kelola teknologi informasi dengan framework COBIT 5 domain 

MEA pada PT Semarang Makmur. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi pada PT 

Semarang Makmur yang diukur dengan framework COBIT 5 domain 

Monitor, Evaluate, and Assess (MEA)? 

2. Apakah terdapat perbedaan tingkat kapabilitas pada tingkat manajer 

dengan tingkat staf pada PT Semarang Makmur? 

 

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui tingkat 

kapabilitas tata kelola teknologi informasi pada PT Semarang Makmur 

bila analisis ini digunakan pengukuran sesuai dengan COBIT 5 
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domain MEA dan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat 

kapabilitas pada tingkat manajer dengan tingkat staf pada PT 

Semarang Makmur. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Pengawasan dan evaluasi atas sistem yang digunakan dalam 

perusahaan sangat penting. COBIT merupakan salah satu framework 

untuk melakukan audit atas tata kelola sistem informasi perusahaan. 

Sehingga COBIT 5 ini dapat membantu untuk menilai kinerja atau 

mengevaluasi sistem yang digunakan dengan melihat tingkat 

kapabilitas tata kelola informasi.  Diharapkan penelitian ini juga dapat 

memberikan kontribusi praktek pada perusahaan meningkatkan 

kapabilitas pada sistem perusahaan dan adanya upaya untuk 

meningkatkan pemahaman tentang perusahaan pada karyawan. Selain 

itu juga memberi kontribusi teori untuk penelitian selanjutnya agar 

dapat menjadi referensi teori. 

 

1.4.Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan dan batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitiaan, serta sistematik penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 
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Bab ini berisikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian, 

pengembangan dan perumusan hipotesis, kerangka pikir, dan juga 

definisi serta pengukuran variabel. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan objek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, 

metode pengumpulan data, dan teknik analisis data/uji hipotesis. 

BAB IV HASIL ANALISIS 

Bab ini berisikan pembahasan mengenai hasil penelitian dan 

analisis hipotesis yang telah dikembangkan.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran untuk 

perbaikan penelitian selanjutnya, dan keterbatasan peneliti dalam 

melakukan penelitian. 




