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Bab I  

Pendahuluan  

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pada zaman sekarang ini, telah banyak masyarakat yang mulai melirik 

bisnis sebagai peluang untuk mencapai kesuksesan. Maka dalam 

mewujudkannya masyarakat melakukan berbagai macam cara untuk dapat 

memperoleh peluang tersebut agar dapat membuka usaha. Dalam hal ini, 

peranan bank menjadi sangat penting dalam mewujudkan suatu usaha baru. 

Menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat (RI, 1998).  

Berdasarkan penjelasan dari Undang – Undang tersebut dikatakan 

bahwa peranan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dimana 

sangat membutuhkan kepercayaan dari nasabah kepada bank bahwa uang 

nasabah tersebut dapat diperoleh kembali pada waktu tertentu beserta bonus 

berupa bunga. Kepercayaan nasabah tersebut sangat diharapkan oleh 

nasabah bahwa uang nasabah tersebut tidak akan disalahgunakan dan akan 

dikembalikan pada waktu tertentu. Kemudian kepercayaan tersebut yang 

menjadi modal bank dalam melakukan melakukan aktivitas penyaluran dana 

kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit.  
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Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan peranan teknologi 

informasi agar selaras dengan investasi yang dikeluarkan, maka dari itu 

diperlukan perencanaan yang teknologi yang matang. Selain perencanaan, 

perlu diimbangi dengan pengaturan dan pengelolaan yang tepat sehingga 

dapat menghindari resiko – resiko yang mungkin terjadi. Resiko yang 

dimaksud dapat berupa kehilangan data, kebocoran data, dan informasi 

didalam sistem yang tidak akurat akibat dari pemrosesan data yang salah. 

Disamping resiko yang berhubungan dengan data perusahaan, resiko yang 

berhubungan dengan sistem yang dipakai oleh perusahaan itu sendiri juga 

perlu diwaspadai. Resiko sistem dapat berbentuk kegagalan sistem, 

pengoperasian sistem yang keliru, dan sebagainya. Resiko – resiko tersebut 

dikhawatirkan dapat mengancam proses jalannya bisnis didalam perusahaan 

karena sistem yang dipakai perusahaan tidak dapat digunakan dengan 

sempurna. Banyaknya resiko yang selalu mengintai jalannya operasi 

perusahaan menjadi alasan utama sangat diperlukannya suatu mekanisme 

kontrol sistem didalam suatu pengoperasian sistem perusahaan.   

Penggunaan sistem teknologi informasi didalam suatu perusahaan 

tidak lepas dari kata pihak pengembang sistem itu sendiri. Pengembang 

sistem dapat berasal dari internal perusahaan maupun berasal dari eksternal 

perusahaan. Pengembangan sistem secara mandiri oleh internal perusahaan 

terkadang dinilai lebih aman dan dapat dipercaya keamanannya, selain itu 

perusahaan dapat dengan mudah berhubungan dengan pihak pengembang 

sistem jika diperlukan. Meski begitu melakukan pengembangan sistem 
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perusahaan secara mandiri akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang 

lebih besar, oleh karena itu biasanya hanya perusahaan yang benar – benar  

 sudah cukup berkompeten  yang akan menerapkan sistem hasil  

pengembangan internal perusahaan tersebut.  

Saat ini banyak perusahaan yang memilih untuk menggunakan jasa 

pengembang eksternal dengan membeli sistem perusahaan, atau hanya 

menyewa sistem perusahaan. Pengembang eksternal yang dipilih 

perusahaan biasanya memang merupakan seorang yang ahli di bidang 

teknologi informasi atau bahkan telah mendirikan suatu institusi dengan 

tujuan menjual produk sistem yang dapat digunakan oleh perusahaan klien. 

Dalam hal ini, berikut beberapa faktor yang membuat perusahaan lebih 

cenderung untuk membeli atau menyewa sebuah sistem dari pengembang  

eksternal :  

• Harga sistem informasi relatif lebih terjangkau,  

• Sistem informasi biasanya sudah diuji dengan matang dan 

dinilai telah stabil karena pihak pengembang sendiri biasanya 

telah menerapkan manajemen kontrol sistem yang tinggi,  

• Sistem informasi yang digunakan oleh banyak pihak biasanya 

telah mengalami beberapa perkembangan agar terbebas dari 

bugs atau kegagalan sistem,  

• Sistem informasi dapat segera diimplementasikan,  

• Tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan dalam melakukan 

maintenance,  
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• Jika terjadi error user, perusahaan hanya perlu melaporkan 

kepada pihak pengembang untuk segera melakukan perbaikan.  

Meskipun segala keperluan dan kewajiban yang diperlukan sebuah 

sistem informasi agar dapat terus beroperasi telah diurus oleh pihak 

pengembang, pihak dari perusahaan tetap harus melakukan suatu kontrol 

sistem informasi dari pihak pengembang tersebut. Kontrol sistem informasi 

tetap diperlukan perusahaan dengan tujuan menjaga standar operasi sistem 

informasi agar berjalan sesuai tujuan perusahaan dan tidak melenceng dari 

target perusahaan.  

Kasus seperti diataslah merupakan kasus yang sama pada Koperasi 

Bhakti Makmur Jaya dimana saat ini Koperasi Bhakti Makmur Jaya 

menerapkan TI sebagai salah satu pendukung pencapaian tujuan bisnis. TI 

yang saat ini dipakai Koperasi Bhakti Makmur Jaya adalah sebuah software 

bernama Lubersky. Lubersky didirikan oleh CV. Lubersky Computer 

Semarang sejak tahun 1999 oleh seorang alumni universitas jurusan teknik 

informatika. Selama ini Lubersky telah menyediakan layanan software 

(perangkat lunak) dan hardware (perangkat keras) yang telah tersertifikasi 

dan terbukti mampu memberikan layanan serta fasilitas bisnis, contohnya 

membuat laporan secara realtime, dan kebutuhan lainnya yang sangat 

diperlukan dalam setiap kegiatan bisnis.  

 Berdasarkan hasil pengamatan, penulis menemukan beberapa hal 

yang penulis khawatirkan dapat menjadi penghambat kelancaran kegiatan 
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bisnis didalam Koperasi Bhakti Makmur Jaya. CV. Lubersky Komputer 

Semarang saat ini terdiri dari dua bagian struktur organisasi, yaitu direktur 

operasional dan programmer. Untuk memberikan pelayanan kepada klien 

dan juga melakukan maintenance pada produk diperlukan waktu dan 

sejumlah biaya. Keterbatasan anggota di CV. Lubersky Komputer Semarang 

dan banyaknya jumlah klien yang menggunakan produk Lubersky menjadi 

fokus permasalahan penulis.  

Oleh karena itu, penulis ingin menilai penerapan sistem informasi 

koperasi dalam Koperasi Bhakti Makmur Jaya sudah sesuai dengan COBIT 

framework. COBIT Framework ini merupakan standar umum dalam 

penggunaan teknologi informasi, dengan memberikan langkah kerja yang 

dapat diterapkan di perusahaan. Penelitian pada Koperasi Bhakti Makmur  

Jaya akan difokuskan kepada COBIT framework domain 3, yaitu Deliver, 

Service, and Support. Domain ke-3 fokus terhadap penyampaian jasa yang 

sesungguhnya diperlukan, termasuk penyediaan layanan, manajemen 

keamanan, jasa dukungan kepada user dan manajemen data dan fasilitas 

operasi. Dalam suatu penelitian, COBIT tidak hanya memberikan evaluasi 

terhadap keadaan teknologi informasi, tetapi juga dapat memberikan 

masukan yang dapat digunakan sebagai perbaikan pengelolaan sistem 

dimasa yang akan datang. Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan 

memberikan judul penelitian sebagai “Evaluasi Tata Kelola Sistem  

Teknologi Informasi Koperasi Bhakti Makmur Jaya Menggunakan  

Framework COBIT 5 Domain Deliver, Service, and Support”.  
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1.2 Perumusan masalah  

Berdasarkan uraian diatas, sebagai bentuk pemaparan masalah penulis 

akan menguraikan perumusan masalah agar tidak menyimpang dari judul 

penulisan. Perumusan masalah tersebut adalah :  

1. Bagaimana penerapan tata kelola TI yang baik menurut COBIT 

framework domain Deliver, Service, and Support?  

2. Sejauh mana Koperasi Bhakti Makmur Jaya menerapkan tata kelola 

TI dengan menggunakan COBIT framework berdasarkan capability  

level?  

  

1.3 Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui sejauh mana 

penerapan tata kelola TI didalam Koperasi Bhakti Makmur Jaya menilai 

kinerja TI didalam Koperasi Bhakti Makmur Jaya serta memperkenalkan 

COBIT sebagai kerangka dalam menjalankan perusahaan dengan TI yang  

baik.  

  

1.4 Manfaat Penelitan  

1. Menambah informasi dan referensi dalam mengimplementasikan tata 

kelola TI dan efektivitas perencanaan TI dalam organisasi.  
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2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan 

landasar kebijakan tata kelola TI didalam perusahaan sehingga dapat 

menunjang proses operasional dalam menjalankan tata kelola TI 

menjadi lebih efektif dan efisien.  

3. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan – 

permasalahan yang terjadi didalam perusahaan yang berhubungan 

dengan tata kelola TI.  

4. Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi dan kajian 

universitas serta sebagai perbandingan dan pengembangan untuk 

penelitian selanjutnya.  

5. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bacaan oleh 

masyarakat luas untuk menambah wawasan tentang permasalahan 

yang mungkin terjadi di perusahaan yang menerapkan teknologi 

informasi.  
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1.5 Kerangka Pikir Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap tata kelola 

TI di Koperasi Bhakti Makmur Jaya Penilaian berdasarkan 

COBIT framework domain Deliver, Service, and Support 

 

Menilai titik permasalahan yang muncul dari hasil analisis berdasarkan 

capability level dan sekaligus memberikan solusi yang diharapkan dapat 

menjadi masukan dan perbaikan sistem tata kelola Koperasi Bhakti 

Makmur Jaya 

 

Sistem teknologi informasi Koperasi Bhakti Makmur Jaya 

 

Menentukan kelemahan sistem pada Koperasi Bhakti Makmur Jaya  

Beberapa kelemahan yang teridentifikasi saat ini adalah : 

• Belum ada penanganan serius akan fasilitas TI di koperasi 

• Proses penanganan masalah oleh pihak pengembang yang lambat 

• Terbatasnya staff pihak pengembang sehingga tidak memungkinkan 

melakukan maintenance secara rutin dan tepat 
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1.6 Batasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki ruang lingkup pada capability level TI 

didalam Koperasi Bhakti Makmur Jaya dengan menggunakan COBIT 

framework domain Deliver, Service, and Support dimana merupakan 

pedoman yang paling sering digunakan dalam mengevaluasi TI dalam 

perusahaan.  

  

1.7 Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan sebagai tujuan 

penulisan yang sistematis, penulis membagi bagian penelitian kedalam bab 

dan sub bab.  

BAB I  

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, batasan penelitian, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II  

Berisi teori – teori yang mendukung penelitian dan menjadi sumber 

referensi dalam penyusunan penelitian ini.  
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BAB III  

Berisi gambaran tentang perusahaan yang menjadi objek penelitian 

ini yaitu Koperasi Bhakti Makmur Jaya serta terdapat penjabaran tentang 

metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Memuat 

tentang metode penelitian, sampel penelitian, tahapan penelitian, dan 

metode pengumpulan data.  

BAB IV  

Berisi analisis data tentang pengukuran dan penerapan sistem 

informasi TI pada Koperasi Bhakti Makmur Jaya berdasarkan COBIT 

framework domain Deliver, Service, and Support.  

BAB V  

 Berisi kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan pada Koperasi  

Bhakti Makmur Jaya dan saran penelitian.  

  


