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Abstrak 
 

Kebutuhan akan informasi saat ini haruslah cepat dan akurat, hal ini harus 
didukung oleh Sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) yang baik, efektif, 
dan efisien. Perpustakaan FMIPA UNPAK dalam memenuhi kebutuhan 
mahasiswa dan dosen dalam mencari informasi dan ilmu, menyediakan sebuah 
sistem yaitu Sistem Informasi Perpustakaan (SIPUS). Walaupun masih SIPUS 
tergolong baru, alangkah baiknya jika dilakukan evaluasi penerapan tata kelola 
TI untuk memberikan rekomendasi kepada perpustakaan agar pemenuhan 
kinerja dan tata kelola TI SIPUS dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan 
harapan. evaluasi penerapan tersebut dilakukan dengan menilai tingkat 
pemenuhan kinerja dan tingkat kematangan tata kelola SIPUS menggunakan 
COBIT 4.1 berdasarkan maturity level. Penilaian dilakukan pada domain Delivery 
and Support (DS) yaitu menitikberatkan pada proses pelayanan TI dan dukungan 
teknis pada SIPUS. Penilaian dan pengukuran terhadap tingkat pemenuhan 
kinerja menggunakan skoring 1 (baik), 2 (sedang), dan 3 (kurang). Tingkat 
kematangan menggunakan skoring 0 (tidak ada), 1 (Inisialisasi), 2 (Dapat Diulang 
tapi intuitif), 3 (Proses Ditetapkan), 4 (Terkelola dan Terukur) hingga 5 
(dioptimalisasikan). Berdasarkan hasil analisis, secara keseluruhan tingkat 
kematangan tata kelola TI SIPUS berada pada level 2 (Dapat Diulang tapi intuitif). 
Hal tersebut mengacu pada kondisi saat ini pada beberapa kelemahan dalam 
proses TI, diantaranya kurangnya penetapan dan dokumentasi tindakan, 
kebijakan dan prosedur. Kurangnya manajemen mutu dengan tidak adanya 
fungsi monitoring serta evaluasi terhadap performansi proses TI. Tidak tersedia 
secara legal mengenai petugas help desk. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan 
kepada pengguna SIPUS. 
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1. Pendahuluan 
 

Informasi dapat tersampaikan dengan efektif dan efisien, jika menggunakan Sistem 
Informasi (SI) yang didukung dengan Teknologi Informasi (TI) yang baik. Salah satu organisasi 
yang sudah banyak menggunakan sistem informasi adalah perpustakaan. Sesuai dengan hasil 
analisis sebelumnya oleh Karlitasari dan Maryana (2012) mengenai penerapan metode cobit 
dalam tata laksana teknologi informasi di perpustakaan FMIPA Universitas Pakuan menyatakan 
bahwa perpustakaan FMIPA UNPAK belum memanfaatkan teknologi informasi dengan baik 
karena masih berada pada level initial (proses inisialisasi). Hasil penelitian tersebut menjadi dasar 
untuk mengembangkan sistem informasi yang ada di perpustakaan yaitu Sistem Informasi 
Perpustakaan (SIPUS). 

Sistem yang baik seharusnya selalu dilengkapi dengan mekanisme kontrol internal (system 
of internal control) (Gondodiyoto,2007). Mekanisme kontrol internal yang dapat dilakukan adalah 
dengan diadakannya audit atau mengevaluasi, untuk menjamin bahwa segala sesuatunya sudah 
berjalan sesuai dengan standarnya. Menurut Surbakti (2012) menyatakan bahwa COBIT 
mempunyai spektrum proses TI yang luas dan lebih mendetail serta lebih mendalam dalam 
mendefinisikan proses-proses TI yang bersifat teknis dan operasional bila dibandingkan dengan 
COSO dan ITIL. 

SIPUS merupakan sistem yang masih tergolong baru serta petugas dan pengguna 
perpustakaan masih dalam tahap penyesuaian, namun alangkah baiknya jika dilakukan evaluasi 
dalam hal tata kelola TI dari sisi pelayanan yang disediakan SIPUS. COBIT 4.1 merupakan 
metode yang baik dalam evaluasi SIPUS. Domain yang terdapat pada COBIT 4.1 terdiri dari 
empat domain namun Delivery and Support (DS) merupakan domain yang sesuai dengan 
permasalahan yang akan dievaluasi karena menitikberatkan pada proses pelayanan TI dan 
dukungan teknis pada SIPUS. Evaluasi dapat dilihat melalui tingkat kematangan (Maturity Level) 
tata kelola TI SIPUS dan tingkat pemenuhan kinerjanya. Hasil analisis tingkat kematangan dan 
tingkat pemenuhan kinerja akan mendapatkan rekomendasi untuk tata kelola TI SIPUS yang 
dapat diterapkan di perpustakaan FMIPA. 

 
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pengertian Audit 

 
Pelaksanaan audit menurut Gondodiyoto (2007) yaitu pengumpulan dan evalusi bukti audit 

(audit evidence collection and evidence evaluateion), khususnya mengenai penaksiran tingkat 
risiko, menilai pengendalian yang sudah ada dan apakah sudah memadai, serta pemeriksaan 
apakah pengendalian dilaksanakan sungguh-sungguh. 

 
2.2 Tata Kelola TI 

 
Definisi tata kelola TI (IT governance) menurut ITGI (Information Technology Governance 

Institute) (2007) yaitu : “IT governance is the responsibility of executives and the board of 
directors, and consists of the leadership, organisational structures and processes that ensure that 
the enterprise’s IT sustains and extends the organisation’s strategies and objectives.” 

 
2.3 Fokus Area Tata Kelola TI 

 
Tata kelola mencakup area sebagaimana ditunjukan pada Gambar 1 dari kelima area fokus 

tata kelola TI, dua diantaranya : value delivery and risk management merupakan outcome, 
sedang tiga lainnya merupakan driver (pendorong) : strategic alignment, resource management 
dan perfomance measurement. 
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Gambar 1. Fokus Area Tata Kelola TI (ITGI, 2007) 

 

2.4 Hubungan Antara Tata Kelola TI dengan Manajemen TI 
 

Gambar 2. Hubungan antara tata kelola TI dengan manajemen TI 
(Surendro, 2009) 

 
Gambar 2 menjelaskan bahwa upaya dalam mencapai efektifitas internal atas dukungan 

layanan dan produk teknologi informasi serta pengelolaan operasional teknologi informasi saat 
ini merupakan fokus dari manajemen teknologi informasi. 

 

2.5 Pengertian Perpustakaan 
 

Perpustakaan adalah mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung/bangunan atau 
gedung tersendiri yang berisi buku-buku koleksi, yang diatur dan disusun demikian rupa, 
sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca 
(Sutarno N.S, 2006). 

 
2.6 Kerangka Kerja COBIT 

 
COBIT adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT Governance yang dapat 

membantu auditor, pengguna (user) dan manajemen, untuk menjembatani gap antara risiko 
bisnis, kebutuhan kontrol dan masalah-masalah teknis TI (Gondodiyoto, 2007). Kriteria kerja 
COBIT meliputi : 

 
Tabel 1. Kriteria Kerja COBIT (Gondodiyoto ,2007) 

 
 

Efektifitas 
Untuk memperoleh informasi yang relevan dan berhubungan 
dengan proses bisnis seperti penyampaian informasi dengan 
benar, konsisten, dapat dipercaya dan tepat waktu. 

Efisiensi 
Memfokuskan pada ketentuan informasi melalui penggunaan 
sumber daya yang optimal. 

Kerahasiaan 
Memfokuskan proteksi terhadap informasi yang penting dari 
orang yang tidak memiliki hak otorisasi. 

Integritas 
Berhubungan dengan keakuratan dan kelengkapan informasi 
sebagai kebenaran yang sesuai dengan harapan dan nilai bisnis. 

Ketersediaan 
Berhubungan dengan informasi yang tersedia ketika diperlukan 
dalam proses bisnis sekarang dan yang akan datang. 
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Kepatuhan 
Sesuai menurut hukum, peraturan dan rencana perjanjian untuk 
proses bisnis. 

Keakuratan 
Informasi 

Berhubungan dengan ketentuan kecocokan informasi untuk 
manajemen mengoperasikan entitas dan mengatur pelatihan 
keuangan dan kelengkapan laporan pertanggungjawaban 

 

COBIT mendefiniskan Control objective TI sebagai pernyataan mengenai hasil atau tujuan 

yang harus dicapai melalui penerapan prosedur kendali dalam aktivitas TI tertentu. COBIT 
framework terdiri dari empat domain utama: 

1. Planning & Organisation. 
2. Acquisition & Implementation. 
3. Delivery & Support. 
4. Monitoring and Evaluation. 

 
Hubungan antara Business Objectives, IT Governance, Information, IT Resources, empat 

Domain dan 34 proses TI sebagai berikut : 

 

 
Gambar 3. COBIT Bussines Control Objective IT Governance (ITGI, 2007) 

 

2.7 Maturity Model 
Maturity Model digunakan sebagai metrik untuk mengukur tingkat perkembangan sistem 

informasi. Selain itu juga untuk mengendalikan proses TI dengan suatu metode skoring 
sedemikian, sehingga suatu organisasi dapat menilai dirinya sendiri dari “tidak ada” sampai 
“dioptimalisasi” (dari 0 sampai 5) dapat dilihat pada gambar 4. 

 
Gambar 4. COBIT Maturity Model (ITGI,2007) 
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2.8 RACI (Responsible Accountable Consulted Informed) 
 

Diagram RACI mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab / responsible, akuntabel / 
accountable, Berkonsultasi / Consulted dan informasi / informed. Peraturan dalam tabel RACI 
dikategorikan untuk semua proses seperti: (ITGI,2007) 
1. Chief executive officer (CEO) 
2. Chief financial officer (CFO) 
3. Business executives 
4. Chief information officer (CIO) 
5. Business process owner 
6. Head operations 
7. Chief architect 
8. Head development 
9. Head IT administration (untuk perusahaan besar, kepala fungsi seperti sumber daya 

manusia, Penganggaran dan internal control) 
10. The project management officer (PMO) 
11. Compliance, audit, risk and security (kelompok dengan tanggung jawab kontrol tetapi tidak 

operasional tanggung jawab IT) 
 

METODE PENELITIAN 
 

 
Gambar 5. Kerangka Penelitian 
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Berikut ini penjelasan dari masing-masing bagian dalam gambar 5 : 
1. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi 

oleh perpustakaan mengenai tata kelola SIPUS yang ditujukan kepada kepala perpustakaan 
FMIPA. 

2. Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana cara kerja, terdiri dari menu apa saja sistem 
informasi tersebut, dan siapa saja pengguna SIPUS. 

3. Studi literatur dilakukan dengan mencari sumber-sumber untuk menentukan kerangka kerja 
yang akan dipakai, serta dokumen yang akan digunakan dalam analisis. 

4. Pemilihan model evaluasi merupakan hasil dari studi literatur dan juga mengacu pada 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh karlitasari dan maryana (2012) menggunakan COBIT 
4.0. 

5. Perencanaan evaluasi dilakukan dengan identifikasi tujuan bisnis yaitu identifikasi antara visi 
dan misi perpustakaan dengan tujuan SIPUS yang hasilnya dipetakan kedalam tujuan bisnis 
COBIT 4.1, identifikasi tujuan TI yaitu memetakan tujuan bisnis COBIT 4.1 yang digunakan 
dengan tujuan TI COBIT 4.1, identifikasi proses TI yaitu memetakan tujuan TI COBIT 4.1 yang 
digunakan dengan proses TI COBIT 4.1, identifikasi objek kontrol yaitu menentukan objek 
kontrol yang digukan dan sesuai pada proses TI. 

6. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder. 
Data primer didapat dari hasil kuesioner dan wawancara dengan responden serta menelaah 
dokumen yang dibutuhkan. Data sekunder didapat dari publikasi serta dokumen yang 
mendukung penelitian. Kuesioner disebarkan untuk mendapat jawaban responden yang 
bersangkutan yaitu : 
a. Dra. Moerfiah, M.Si (Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan) 
b. Lita Karlitasari, MMSI (Kepala Perpustakaan FMIPA) 
c. Eko Haryanto, S.Kom (Help Desk SIPUS) 
d. Dra. Henny Setiawati (Operator 1) 
e. Yanti Arbiyanti, SH (Operator 2) 
f. Program Studi, Dosen, dan Mahasiswa (User diambil secara rendom) 

7. Pengolahan data dan analisa dilakukan pertama kali memasukkan jawaban responden 
kedalam tabulasi data disesuaikan dengan kode proses TI dalam masing-masing domain 
COBIT 4.1. Kemudian melakukan analisis tingkat pemenuhan kinerja masing-masing proses 
TI, analisis tingkat kematangan saat ini (as-is) dan yang diharapkan (to-be), dan analisis 
kesenjangan (gap). 

8. Kesimpulan dilakukan untuk menyimpulkan bagaimana tingkat pemenuhan kinerja setiap 
proses TI, bagaimana tingkat kematangan saat ini dan yang diharapkan, dan bagaimana 
kesenjangan yang terjadi antara tingkat kematangan saat ini dengan yang diharapkan. 
Sehingga mendapatkan acuan untuk memberikan rekomendasi untuk manajemen 
perpustakaan FMIPA UNPAK. 

 
3. Hasil Dan Pembahasan 

Identifikasi Tujuan Bisnis 

Tahap identifikasi tujuan bisnis yaitu melakukan pemetaan antara tujuan bisnis SIPUS 
dengan tujuan bisnis yang ada pada COBIT 4.1. Hasil dari pemetaan tabel 2 menunjukkan bahwa 
tujuan bisnis SIPUS memiliki semua pencapain tujuan bisnis pada COBIT 4.1. 

 

Tabel 2. Hasil Pemetaan Tujuan Bisnis SIPUS dengan Tujuan COBIT 4.1 
 

Tujuan SIPUS Tujuan Bisnis COBIT 4.1 

 
Memanfaatkan teknologi sebagai 
media yang dapat memadukan 
segala kegiatan yang ada di 
perpustakaan, agar lebih efektif dan 
efisien. 

2 Mengelola resiko bisnis yang terkait dengan TI 

3 
Meningkatkan transparansi dan tata kelola 
perusahaan 

10 
Peningkatan dan pemeliharaan fungsionalitas 
proses bisnis 

11 Biaya proses rendah 

12 
Penyediaan kepatuhan terhadap hukum 
eksternal, regulasi, dan kontrak 
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13 

Penyediaan kepatuhan terhadap kebijakan 
internal 

14 Pengelolaan perubahan bisnis 

15 Meningkatkan produktivitas staf 

16 Mengelola inovasi produk dan bisnis 

17 
Memelihara karyawan yang cakap dan 
termotivasi 

 

 
Menjadi pusat layanan kepustakaan 
yang optimal bagi civitas akademia, 
seperti pengolahan data 
kepustakaan, pencarian bahan 
pustaka, pusat informasi dan 
pengadaan bahan pustaka. 

4 
Meningkatkan layanan dan orientasi terhadap 
pelanggan 

5 Menawarkan produk dan jasa yang kompetitif 

6 
Menyediakan ketersediaan dan kelancaran 
layanan 

7 
Menciptakan ketangkasan dalam menghadapi 
perubahan permintaan bisnis 

8 
Mencapai optimasi biaya dari penyampaian 
layanan 

9 
Memperoleh informasi yang bermanfaat dan 
handal untuk pembuatan keputusan strategis 

 

Identifikasi Proses TI 
 

Tahap identifikasi Proses TI yaitu memetakan antara tujuan bisnis COBIT yang digunakan 
dengan proses TI yang dikelola oleh perpustakaan FMIPA menggunakan kuesioner. 

 

Tabel 3. Hasil Identifikasi Proses TI Terhadap Tata Kelola TI 
di Perpustakaan FMIPA 

 
Domain IT Process 

Deliver 
and 
Support 

 

DS1 
 

DS3 
 

DS6 
 

DS7 
 

DS8 
 

DS9 
 

DS10 
 

DS11 

 
Klasifikasi Proses TI Terhadap Narasumber 

 
Klasifikasi narasumber yang ada dalam penelitian ini tidak berdasarkan pada peran yang 

ada dalam RACI yang ditentukan COBIT 4.1 namun berdasarkan pada pengambilan kebijakan 
dan tanggung jawab terhadap penggunaan SIPUS dapat dilihat pada tabel 4. 

 
 

Tabel 4. Pemetaan Proses TI Terhadap Narasumber 

 
N 
o 

IT 
Pros 
es 

Wad 
ek II 

Kepa 
la 

Perp 
us 

Hel 
p 
De 
sk 

Operat 
or 

Us 
er 

1. DS1  √ √ √ √ 
2. DS3  √ √  √ 

3. DS6 √ √    

4. DS7  √ √ √  

5. DS8   √  √ 

6. DS9   √   

7. DS10   √   

8. DS11   √   

Jumlah 
Respond 

en 

 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
10 
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Analisis Tingkat Pemenuhan Kinerja Tata Kelola TI 
 

Analisis tingkat pemenuhan kinerja tata kelola SIPUS menggunakan kuesioner II 
Management Awareness. Penilaian tingkat pemenuhan kinerja tata kelola SIPUS dilakukan untuk 
mengetahui berapa tinggi tingkat pemenuhan kinerja tata kelola SIPUS yang sudah dilaksanakan 
oleh pengelola SIPUS. Hasil analisis pada tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan 
kinerja tata kelola SIPUS pada domain Delivery and support yang terdiri dari DS1, DS3, DS6, 
DS7, DS8, DS11, memiliki nilai 2 (sedang), sedangkan domain Delivery and support yang terdiri 
dari DS9, DS10 memiliki nilai 1 (kurang). Total rata-rata Delivery and support dari tingkat 
pemenuhan kinerja tata kelola SIPUS adalah 1,83 (dibulatkan 2), menyatakan bahwa tingkat rata- 
rata pemenuhan kinerja tata kelola SIPUS adalah sedang. 

 
Tabel 5. Hasil Analisis Tingkat Pemenuhan Kinerja Tata Kelola SIPUS 

 

 

No 
IT 

Processes 
Tingkat 
Kinerja 

Pembulatan 
Tingkat 
Kinerja 

1 DS1 2,33 2 

2 DS3 2,05 2 

3 DS6 2,38 2 

4 DS7 1,92 2 

5 DS8 1,64 2 

6 DS9 1,33 1 

7 DS10 1,33 1 

8 DS11 1,67 2 

Total Rata-rata 1,83 2 

 
 

Analisis Tingkat Kematangan Tata Kelola TI 
 

Analisis tingkat kematangan tata kelola SIPUS saat ini (as-is) dan yang diharapkan (to-be) 
didapat dari jawaban kuesioner III Maturity Level. Penilaian tingkat kematangan tata kelola SIPUS 
dilakukan untuk mengetahui berapa tinggi tingkat kematangan tata kelola SIPUS. Hasil analisis 
pada tabel 6 menunjukkan bahwa tingkat kematangan saat ini (as-is) tata kelola SIPUS pada 
domain Delivery and support yang terdiri dari DS1, DS3 memiliki nilai kematangan 3 (proses 
terdifinisi), DS6, DS7, DS8, DS9, DS11, memiliki nilai 2 (berulang tapi intuitif), sedangkan DS10 
memiliki nilai 1 (awal). Total rata-rata Delivery and support dari tingkat kematangan saat ini adalah 
2 yaitu berulang tapi intuitif. Tingkat kematangan yang diharapkan (to-be) tata kelola SIPUS 
pada domain Delivery and support yang terdiri dari DS1, DS7, DS11 memiliki nilai kematangan 5 
(dioptimalkan), sedangkan DS3, DS6, DS8, DS9, DS10, memiliki nilai 4 (terkelola dan terukur). 
Total rata-rata Delivery and support dari tingkat kematangan yang diharapkan adalah 4 yaitu 
terkelola dan terukur. 

 
Tabel 6. Hasil Analisis Tingkat Kematangan Tata Kelola SIPUS 

 

 
No 

IT 
Processes 

Tingkat 
Kematangan 

as - is to - be 

1 DS1 3 5 

2 DS3 3 4 

3 DS6 2 4 

4 DS7 2 5 
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5 DS8 2 4 

6 DS9 2 4 

7 DS10 1 4 

8 DS11 2 5 

Total Rata-rata 2 4 

 

 

Gambar 6. Kondisi Tingkat Kematangan Tata Kelola SIPUS pada Delivery and Support 
(DS) 

 
Kesenjangan (Gap) 

 
Kesenjangan didapat dari perhitungan pernyataan responden mengenai kondisi tata kelola 

SIPUS saat ini dengan kondisi tata kelola SIPUS yang diharapkan. Gambar 6 menjelaskan bahwa 
total rata-rata tata kelola SIPUS saat ini berada pada level 2 (berulang tapi intuitif) dan total rata-
rata tata kelola SIPUS yang diharapkan pada level 4 (terkelola dan terukur). Sehingga didapat 
total rata-rata kesenjangan tata kelola SIPUS sebesar 2. Diagram kesenjangan tingkat 
kematangan tata kelola SIPUS dapat dilihat pada gambar 7. 

 

 

Gambar 7. Kesenjangan Tingkat Kematangan Tata Kelola SIPUS 
 

4. Kesimpulan 
 

Secara keseluruhan tingkat kematangan tata kelola SIPUS pada domain delivery and 
support berada pada level 2 (berulang tapi intuitif/ repeatable but intuitive). Kondisi ini dimana 
organisasi telah memiliki kebiasaan yang terpola untuk merencanakan dan mengelola investasi 
teknologi informasi dan dilakukan secara berulang-ulang secara reaktif, namun belum ada 
pelatihan dan komunikasi formal dari prosedur standar dan format dokumentasi. Berdasarkan 
hasil analisis secara keseluruhan pada domain delivery and support, terdapat beberapa 
kelemahan dalam proses TI yang sedang berjalan di perpustakaan, diantaranya kurangnya 
penetapan dan dokumentasi tindakan, kebijakan dan prosedur. Kurangnya manajemen mutu 
dengan tidak adanya fungsi monitoring serta evaluasi terhadap performa proses TI. Tidak 
tersedia secara legal mengenai petugas help desk. Kurangnya sosialisasi SIPUS secara formal 
kepada pengguna mengenai penggunaannya. 
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