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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Objek Penelitian 

3.1.1 Profil Perusahaan 

 Penelitian ini dilakukan pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(PTI) Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) yang berlokasi di Jl. Kampus Unsrat 

Bahu, Manado, Sulawesi Utara. UNSRAT merupakan salah satu perguruan tinggi 

negeri yang berperan dibidang pendidikan untuk mempersiapkan lulusan yang 

berkompeten dalam bidang masing-masing. Selain itu UNSRAT sudah menganut 

teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang setiap proses belajar 

mengajar, mulai dari menyediakan fasilitas sistem informasi akademik yang bisa 

diakses oleh mahasiswa, dosen dan staf.  

 

3.1.2 Sejarah Perusahaan 

 Dengan memiliki cita-cita mendirikan perguruan tinggi atau Universitas 

Negeri di Manado yang ketika itu merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan 

daerah Sulawesi Utara dan Tengah, maka dari itu  pemerintah sepakat mendirikan 

UNSRAT pada tanggal 1 Oktober 1954 di Tondano Sulawesi Utara yang hanya 

memiliki satu Fakultas, yakni Fakultas Hukum. 

 Memiliki Universitas dengan status swasta ternyata belum memuaskan 

selera warga yang ada.  Oleh karena itu,  atas inisiatif masyarakat Sulawesi Utara 

dan Tengah (para pemuka militer, sipil, maupun cendekiawan) terciptalah 
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kesatuan untuk merealisir berdirinya satu perguruan tinggi berstatus negeri di 

daerah itu, yang diharapkan menjadi kebanggaan masyarakat umumnya serta 

rakyat Sulawesi Utara dan Tengah pada khususnya. Sebagai tindak lanjut, 

berdirilah Perguruan Tinggi Manado (PTM) pada tanggal 01 Agustus 1958, 

dengan empat fakultas yakni: Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas 

Sastra, dan Fakultas Tatapraja. Pada tahun yang sama, di bulan Oktober, PTM 

merubah namanya menjadi Universitas Sulawesi Utara-Tengah, yang disingkat 

UNSUT. Sampai tahap itu, status perguruan tinggi ini masih swasta penuh. Awal 

dekade enam puluhan, upaya menuju pada status negeri, mulai nampak tanda-

tandanya. Tepatnya pada tahun 1960, UNSUT dirubah lagi nama singkatnya 

menjadi UNISUT (Universitas Sulawesi Utara dan Tengah). 

 Sejarah kemudian berubah, dimana berdasarkan Keputusan Menteri PTIP 

Nomor 22/1961, tanggal 4 Juli 1961, UNISUT resmi dalam status Universitas 

Negeri, dengan lima fakultas, yaitu: Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas 

Kedokteran, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP). Dalam periode 1961-1965, UNISUT dirubah lagi singkatannya menjadi 

UNSULUTTENG yang juga merupakan singkatan dari Universitas Sulawesi 

Utara dan Tengah. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 277 tertanggal 14 September 1965, ditetapkan pengesahan 

universitas negeri di Manado ini, sekaligus dengan namanya dari Universitas 

Sulawesi Utara dan Tengah menjadi Universitas Sam Ratulangi, 

disingkat UNSRAT.  
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3.1.3 Visi dan Misi 

 Visi Universitas Sam Ratulangi adalah, 

Bersama menata Universitas Sam Ratulangi menjadi universitas unggul dan 

berbudaya. Visi ini adalah visi jangka panjang dengan pemahaman bahwa 

”universitas unggul dan berbudaya” bersifat relatif terhadap tahapan waktu. Selain 

itu, universitas unggul dan berbudaya dapat berlaku pada wilayah lokal, nasional, 

regional dan selanjutnya internasional. Visi ini akan terus diperjuangkan selama 

Universitas ini berdiri. 

 Misi Universitas Sam Ratulangi adalah: 

 Meningkatkan kualitas Tridharma PT secara berkelanjutan  dimaksudkan 

untuk peningkatan kualitas program Pendidikan, Penelitian, dan 

Pengabdian pada masyarakat mulai dari proses perencanaan, 

penyelenggaraan atau implementasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi 

melalui standar terukur terhadap tahap masukan (input), proses (process), 

hasil (output), dan dampak (outcomes). 

 Mengembangkan Inovasi dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni-

Budaya yang berorientasi Kawasan Pasifik, dimaksudkan untuk  

peningkatan daya saing melalui penguasaan dan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan inovasi teknologi yang memiliki relevansi dengan posisi 

geografis kawasan dimana UNSRAT berada. 

 Meningkatkan Akses dan peran PT bagi peningkatan Taraf dan Kualitas 

hidup Masyarakat, dimaksudkan untuk peningkatan akses belajar di 

perguruan tinggi, dan pemerataan mengecap pendidikan tinggi, serta 

Pengukuran capability..., Anasthasia Tampi, FTI UMN, 2016



44 
 

meningkatkan peran dalam perekonomian masyarakat melalui peluang 

kerjasama dan kemitraan demi peningkatan taraf dan kualitas hidup 

masyarakat. 

 Meningkatkan Tata kelola Pendidikan Tinggi, dimaksudkan untuk menata 

UNSRAT menuju institusi dengan sistem tatakelola PT yang otonom, 

akuntabel, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi 

institusi. 

 

3.1.4 Struktur Organisasi 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Universitas Sam Ratulangi 

Sumber: Data Perusahaan 
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3.1.5 Visi dan Misi PTI UNSRAT 

Visi : 

Menjadi pusat layanan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang 

unggul, berdaya saing tinggi dan berbudaya. 

 

Misi : 

 Mengelola, memelihara dan mengembangkan sumber daya TIK agar 

secara fungsional dapat bekerja dengan baik. 

 Memberdayakan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung 

operasional sistem informasi terpadu UNSRAT. 

 Mengembangkan sistem informasi manajemen yang mendukung 

kelancaran proses belajar-mengajar maupun operasional manajemen. 

 Memberikan layanan TIK bagi civitas akademika secara optimal. 

 Memberikan dukungan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka 

optimalisasi proses belajar mengajar, kegiatan penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat. 

 Memfasilitaskan berkembangnya budaya penggunaan dan pemanfaatan 

TIK yang sehat dan bermartabat di lingkungan UNSRAT 

 Menjalin kerjasama bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan 

pihak eksternal UNSRAT. 

 

Pengukuran capability..., Anasthasia Tampi, FTI UMN, 2016



46 
 

3.1.6 Struktur Organisasi PTI UNSRAT 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi PTI UNSRAT 

 

 Kepala PTI bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh 

Wakil Rektor bidang umum dan keuangan sebagai mana pasal 105 ayat (2) 

Permendikbud 49 tahun 2013. 

 Sub Bagian Tata Usaha, melaksanakan tugas untuk mengadministrasikan 

segala kegiatan UPT, termasuk administrasi persuratan dan urusan rumah 

tangga UPT. 

 Jabatan Fungsional / Tenaga Teknis, dalam implementasinya kelompok ini 

dijabarkan dalam 5 Divisi, dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing 

sebagai berikut: 

a. Divisi Operasional Sistem: Mengimplementasikan dan 

mengkoordinasikan operasional sistem informasi terpadu, serta 

memeliharanya agar dapat berjalan dengan baik dalam rangka 

Kepala PTI
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memberikan dukungan bagi operasional kegiatan administrasi 

dan manajemen universitas di berbagai tingkatan. 

b. Divisi Pengembangan Sistem: Mengevaluasi sistem eksisting, 

menganalisis kebutuhan pengguna, merencanakan, 

mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi, 

guna menjamin kesinambungan dukungan operasional kegiatan 

administrasi dan manajemen universitas yang lebih efektif dan 

efisien. 

c. Divisi Data Center, Jaringan, dan Keamanan Sistem;  

Memelihara, mengevaluasi, mengembangkan data center dan 

jaringan sesuai perkembangan teknologi agar selalu terjaga 

performanya dalam menunjang kegiatan operasional, serta 

menjaga dan meningkatkan keamanan data dan sistem secara 

menyeluruh. 

d. Divisi Layanan dan Kerjasama: Memberikan solusi atas 

kebutuhan serta complain pengguna dalam rangka 

meningkatkan dukungan layanan TIK yang prima bagi setiap 

warga UNSRAT, membangun dan memelihara kerjasama yang 

baik dengan institusi lain dalam rangka peningkatan dan 

pengembangan layanan TIK UNSRAT bagi masyarakat luas. 
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3.2 Metode Penelitian  

 Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan pengukuran 

capability level tata kelola dan manajemen teknologi informasi ini adalah COBIT 

5.0, yang merupakan framework untuk menilai tata kelola dan manajemen IT pada 

suatu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut.  

 Penelitian ini juga menggunakan penelitian secara deskriptif yang 

memberikan gambaran terhadap fenomena yang terjadi dan melakukan 

pendekatan secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data seperti wawancara 

dan analisis proses bisnis yang sedang berjalan. 
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3.2.1  Alur Pengerjaan COBIT 5.0 

 

Gambar 3.3 Alur Pengerjaan Menggunakan COBIT 5.0  

 

 Berikut adalah penjelasan dari Gambar 3.3. Langkah pertama adalah 

menentukan tujuan perusahaan, penulis melakukan wawancara atau diskusi 

dengan kepala unit PTI UNSRAT terkait dengan tujuan organisasi tersebut 

berdasarkan enterprise goals yang ada di dalam COBIT 5.0.   
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Tabel 3.1 Enterprise Goals COBIT 5.0 

Enterprise Goal COBIT 5.0 

Financial 1 Nilai investasi bisnis Stakeholder 

2 Portofolio produk dan jasa yang kompetitif 

3 Mengelola risiko bisnis (Pengamanan Aset) 

4 Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan eksternal 

5 Transparansi keuangan 

Customer 6 Budaya layanan yang berorientasi pada pelanggan 

7 Kontunitas dan ketersediaan layanan bisnis 

8 Tanggapan yang cepat terhadap perubahan 

lingkungan bisnis 

9 Informasi yang berbasis pada pengambilan 

keputusan 

10 Optimalisasi biaya pelanggan 

Internal 11 Optimalisasi fungsi proses bisnis 

12 Optimalisasi biaya proses bisnis 

13 Mengelola perubahan proses bisnis 

14 Produktivitas staff dan operasional 

15 Kepatuhan terhadap kebijakan internal 

Learning and 

Growth 

16 Orang yang terampil dan termotivasi 

17 Inovasi produk dan budaya bisnis 
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 Langkah selanjutnya setelah mendapatkan tujuan perusahaan adalah 

melakukan mapping antara enterprise goals COBIT 5.0 dengan tujuan dari 

perusahaan. Enterprise goals COBIT 5.0 terdiri dari 17 poin kemudian dibagi 

kedalam 4 kategori yaitu financial, customers, internal, learning and growth. Dari 

poin-poin tersebut dapat diurutkan sesuai dengan prioritas utama dari perusahaan.  
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 Gambar 3.4 Mapping Enterprise Goals ke IT goals 

Sumber: ISACA 
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 Langkah berikutnya adalah melakukan analisis atau penentuan dari IT 

Goals yang didapat berdasarkan Enterprise Goals perusahaan. Berikut adalah 

panduan dari COBIT.  

Gambar 3.4 Mapping IT Goals ke Processes (EDM, APO) 

Sumber: ISACA 
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Gambar 3.5 Mapping IT Goals ke Processes (BAI,DSS, MEA) 

Sumber: ISACA 
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 Kedua gambar tersebut, yaitu “Mapping enterprise goals ke IT related 

goals” dan “IT goals ke processes” memiliki 5 proses dalam COBIT yaitu 

prosesnya antara lain EDM (evalute, direct, monitoring), APO (Align, plan, 

organise), BAI (Build, acquire, implement), DSS (Deliver, service, support) dan 

MEA (Monitor, evaluate, assess). Setelah melakukan mapping, maka akan 

melakukan prioritas proses COBIT 5.0 berdasarkan hasil dari mapping tersebut. 

 Kemudian langkah selanjutnya setelah melakukan prioritas proses COBIT 

maka dilakukannya assesment terhadap tiap proses berdasarkan PAM untuk 

menyelesaikan evaluasi proses tersebut.  

 

Gambar 3.6 PAM Level 
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 Proses dari COBIT dikerjakan dengan kuesioner dan wawancara. Setelah 

hasil kuesioner dihitung kemudian dimasukkan ke PAM. Nantinya hasil 

perhitungan yang diperoleh dari kuesioner tersebut ialah untuk  menentukan 

Capability Level setiap proses (target maturity) berada ditingkat mana dan apakah 

proses tersebut dapat berlanjut sampai level terakhir atau harus berhenti di level 

awal saja. Kemudian langkah berikutnya adalah memberikan rekomendasi 

berdasarkan hasil akhir dan target Capability Level selanjutnya.  

Gambar 3.7 Measurement Scale 

 

3.2.2.  Kuesioner Proses   

 Pertanyaan kuesioner yang ada di dalam penelitian ini didapat dari 

aktifitas pada setiap proses yang ada di dalam framework COBIT 5.0. Dalam 

kuesioner ini dibagi ke dalam empat penilaian yaitu: “tidak dilakukan”, 

“dilakukan sebagian kecil”, “dilakukan sebagian besar” dan dilakukan 
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sepenuhnya”. Setelah mendapatkan hasil dari kuesioner tersebut kemudian 

dilakukan perhitungan berdasarkan standar nilai yang ada di PAM (Process 

Assessment Model). Berikut adalah contoh kuesioner yang dipakai dan cara 

perhitungannya. 

 

Tabel 3.2 Contoh Aktifitas 

Nama Domain Aktifitas 

EDM03 

Pada proses ini memastikan bahwa resiko yang ada di 

organisasi dipahami, diartikulasikan dan dikomunikasikan 

dengan baik. Resiko terhadap nilai organisasi terkait dengan 

penggunaan TI yang diidentifikasi dan dikelola. 

 

Tabel 3.2 merupakan satu aktifitas dari proses EDM03, dari setiap aktifitas yang 

dibuat menjadi kuesioner dengan 4 penilaian, seperti gambar di bawah ini : 

 

Tabel 3.3 Kategori Penilaian Kuesioner 

Kategori Penilaian Nilai 

Tidak dilakukan 0-15% 

Dilakukan sebagian kecil 15-50% 

Dilakukan sebagian besar 50-85% 

Dilakukan sepenuhnya 85-100% 
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 Masing-masing atribut proses dinilai berdasarkan penilaian standar dari 

ISO/IEC 15504-2 sesuai yang sudah ditetapkan di Tabel 3.3, perhitungan 

kuesioner dapat dilakukan dengan cara seperti Tabel 3.4: 

Tabel 3.4 Contoh Perhitungan Nilai Tingkat Kuesioner 

EDM03.01: Mengevaluasi Manajemen Resiko. Proses ini bertujuan untuk 

mengevaluasi dan membuat penilaian tentang dampak langsung dan dampak 

jangka panjang dari resiko penggunaan TI pada organisasi. 
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 d
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0
%
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Alasan 

1. Tentukan tingkat risiko 

TI yang akan diambil 

organisasi yang 

berhubungan dengan TI 

sehingga dapat 

mencapai tujuan. 

15     

2. Mengevaluasi dan 

menyetujui batasan 

resiko TI yang dapat 

diterima oleh 

organisasi. 

 50    

3. Menentukan 

keselarasan strategi 

resiko TI dengan 

strategi resiko 

organisasi 

  85   

4. Mengevaluasi factor  

resiko TI yang dapat 

menggangu 

pengambilan keputusan 

organisasi dan 

memastikan keputusan 

pencegahan resiko 

sudah diambil. 

  85   

5. Menentukan resiko TI 

dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan standar 

nasional dan 

internasional yang 

   100  
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relevan. 

6. Mengevaluasi  aktifitas 

manajemen resiko 

untuk memastikan 

kesesuaian 

   100  

Total 435/6 = 72.5  

 Hasil yang telah didapat dari kuesioner tersebut merupakan hasil dari 

perhitungan nilai capability level dari proses yang ada. Hasil perhitungan 

kuesioner menurut COBIT 5.0  harus (>) dari 85% agar dapat naik ke tahap atau 

ke level berikutnya.  

 

3.2.3  Capability Level 

 Nilai Capability Level merupakan hasil penjumlahan dari nilai normalisasi 

pada setiap level proses domain. Nilai tersebut kemudian dijumlahkan lagi dengan 

jumlah responden yang ada. Pada penelitian ini akan diambil salah satu domain 

yang akan penulis jadikan sebagai contoh perhitungan yaitu domain EDM. 

Perhitungan tersebut antara lain: 

 

  Nilai Responden :  

   Index = 
∑Kuesioner  1+Kuesioner  2

Jumlah  responden
                      Rumus 3.1 

         

  Nilai tiap proses domain : 

   Index = 
Total  Skor  

Jumlah  Soal  Kuesioner
 

   Contoh :            Rumus 3.2 

   EDM03 = 
EDM 03+EDM 04

∑ 16
 

   

Pengukuran capability..., Anasthasia Tampi, FTI UMN, 2016



60 
 

Nilai Capability Level proses domain: 

   Index  = 
∑ Hasil  Domain  Proses

∑ Jumlah  Domain
           

   Contoh:                                   Rumus 3.3  

   EDM = 
EDM 03+EDM 04

2
 

 

 Ketiga rumus tersebut menjelaskan perhitungan rata-rata dari Capability 

Level secara keseluruhan pada setiap proses. Tabel 3.5 menjelaskan model 

Capability Level yang ada pada COBIT 5.0 yang sudah penulis uraikan pada bab 

2 sebelumnya. 

Tabel 3.5 Model Capability Level COBIT 5.0 

Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

Incomplete Performed Managed Establish Predictable Optimising 

 

3.2.4.  Tahapan Audit  

 Penulis menggunakan tahapan proses audit sistem informasi menurut 

Hermawan (2011) yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya. Tahapan audit 

sistem informasi antara lain: 

1. Tahap Perencanaan Audit Sistem Informasi 

Dalam tahap perencanaan ini, kegiatan yang dilakukan oleh penulis 

adalah menentukan objek penelitian yang akan diaudit, objek penelitian 

yang penulis pilih adalah Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(PTI) Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado. Dengan tujuan 

untuk mengetahui sudah sejauh mana pengelolaan dan pemanfaatan TI 

dalam meningkatkan pelayanan TI dan merekomendasikan usulan 
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kebijakan pengelolaan TI yang efektif dan efisien dengan menggunakan 

framework COBIT 5.0 pada PTI UNSRAT. 

 

2. Tahap Persiapan Audit Sistem Informasi 

Pada tahap ini, penulis melakukan pengumpulan data berupa informasi 

mengenai objek penelitian yaitu di PTI UNSRAT. Melakukan 

pemahaman terhadap proses bisnis atau tujuan TI dari PTI UNSRAT. 

Pemahaman dilakukan dengan mempelajari beberapa dokumen dari PTI 

UNSRAT, contoh dokumen tersebut adalah profil dari PTI UNSRAT, 

visi dan misi, prosedur yang ada di PTI UNSRAT. Selain itu penulis juga 

melakukan observasi, penyebaran kuesioner dan wawancara kepada 

pihak PTI UNSRAT guna mendapatkan data-data dan informasi 

mengenai objek penelitian tersebut. Kemudian melakukan evaluasi data 

dimana hal tersebut disesuaikan dengan standar dalam COBIT. Mulai 

dari melakukan mapping antara Enterprise Goals COBIT 5.0 dengan 

tujuan TI dari PTI UNSRAT, menentukan IT Goals, melakukan 

identifikasi IT Goals ke Process COBIT 5.0, melakukan pembatasan 

proses dan yang terakhir menentukan prioritas utama pada proses COBIT 

5.0. 
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3. Tahap Pelaksanaan Audit Sistem Informasi 

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan dan evaluasi terhadap 

bukti data audit sistem informasi. Data-data tersebut merupakan hasil 

dari observasi langsung ke lapangan dan hasil wawancara serta kuesioner 

yang telah disusun sesuai dengan standar COBIT 5.0. Setelah hasil 

ditemukan kemudian dibuat suatu kesimpulan dalam temuan audit 

kesimpulan yang ditemui bisa positif dan negatif serta membuat dampak 

dan rekomendasi untuk pihak PTI UNSRAT. 

 

4. Tahap Pelaporan Hasil Audit Sistem Informasi 

Tahap yang terakhir adalah membuat laporan hasil audit. Laporan audit 

ini terdiri dari kesimpulan semua jenis temuan audit yang di dalamnya 

berisi dampak kepada pihak PTI UNSRAT dan kemudian diberikan 

rekomendasi untuk tata kelola IT. Hasil laporan ini kemudian ditujukan 

kepada pihak yang berhak, yaitu kepada kepala bagian IT yang ada di 

PTI UNSRAT.  

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Observasi  

 Observasi dilakukan pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(PTI) UNSRAT. Penulis melakukan observasi dengan pengamatan secara 

langsung pada lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Dalam melakukan 

observasi tersebut, yang diamati oleh penulis berupa bagaimana proses kerja yang 
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ada di dalam PTI UNSRAT. Observasi dilaksanakan pada 9 Mei 2016 di Kantor 

PTI UNSRAT, Jl. Unsrat Bahu, Manado. 

 

3.3.2 Kuesioner   

 Kuesioner yang penulis gunakan dalam penelitian sesuai dengan standar 

yang ada di dalam framework COBIT 5.0 dengan domain yang diambil adalah 

EDM, APO dan BAI dengan fokus pada 7 proses. Penilaian tingkat kematangan 

dari hasil kuesioner yang diberikan berdasarkan proses Capability Level yang 

terdiri dari 0-5 level. 

 Kuesioner ini akan diajukan kepada kepala bagian TI dan staff yang ada di 

PTI UNSRAT. Jumlah responden dari kuesioner ini adalah 2 orang yang terdiri 

dari kepala PTI UNSRAT dan kepala divisi dari data center jaringan yang ada di 

PTI UNSRAT. 

 

3.3.3 Wawancara 

 Wawancara dilakukan di kantor PTI UNSRAT Manado, Jl Kampus Unsrat 

Bahu, Manado. Wawancara ini dilakukan agar mendapatkan informasi dan data-

data mengenai proses kerja yang ada di PTI UNSRAT. Jenis wawancara yang 

dilakukan sesuai dengan urutan dan susunan kata yang ada di dalam COBIT 5.0. 

Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan tugas, wewenang, ruang lingkup kerja 

yang ada di PTI UNSRAT serta layanan TI yang diterapkan, permasalahan dan 

dampak dari penerapan sistem yang ada. Narasumber wawancara pada penelitian 

ini adalah Kepala Bagian PTI UNSRAT yaitu Bapak Ir. Hans Wowor, M.Kom. 
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3.4  Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang menekankan pada 

sumber data dan fakta yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam 

bab sebelumnya. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

A. “Bagaimana Capability Level Pusat Teknologi Informasi (PTI) di 

Universitas Sam Ratulangi Manado menggunakan COBIT 5.0?“. 

Menghitung Capability Level Pusat Teknologi Informasi UNSRAT 

diperoleh dari hasil kuesioner Capability Level yang diisi oleh kepala PTI 

dan kepala tiap divisi-divisi PTI UNSRAT . 

 

B. “Bagaimana hasil temuan, dampak serta rekomendasi atas pengukuran 

Capability Level di Pusat Teknologi Informasi Universitas Sam Ratulangi 

Manado?” Hasil temuan, dampak serta rekomendasi tersebut didapat dari 

hasil olahan observasi, wawancara dan kuesioner kemudian dirangkum 

dan menjadi hasil penemuan audit untuk PTI UNSRAT agar semakin baik 

di masa yang akan datang.  
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3.5 Variabel Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2009:60), variabel penelitian dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut.  

 Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini, penulis 

menggunakan variabel penelitian sesuai dengan yang ada pada COBIT 5.0 yaitu 

pada awalnya menentukan tujuan perusahaan sesuai dengan tujuan yang ada pada 

PTI UNSRAT kemudian melakukan mapping Enterprise Goals ke IT Goals 

sesuai dengan pilihan utama dari PTI UNSRAT dan selanjutnya melakukan 

mapping IT Goals ke proses COBIT dan menghasilkan 7 (tujuh) proses COBIT 

yang dijadikan sebagai variabel penelitian seperti berikut:  

1. EDM03 Ensure risk optimisation. (memastikan optimasi resiko). 

2. EDM04 Ensure resource optimisation. (memastikan optimasi sumber 

daya). 

3. APO01 Manage the IT management framework. (mengelola manajemen 

kerangka kerja IT). 

4. APO07 Manage human resources. (mengelola sumber daya manusia). 

5. APO12 Manage risk. (mengelola resiko). 

6. APO13 Manage security  (mengelola keamanan). 

7. BAI06 Manage changes. (mengelola perubahan). 
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3.6 Kerangka Teori Penelitian 

 Kerangka teori berisi mengenai teori apa saja yang dipakai sebagai 

landasan yang akan dilakukan kedalam penelitian ini. Berdasarkan data yang telah 

penulis kumpulkan maka dibuat kerangka teori penelitian  

 Pada penelitian ini penulis memetakan domain yang terdiri dari 5 (lima) 

domain utama menurut COBIT 5.0. Setelah melakukan pemetaan dari identifikasi 

Enterprise Goals sampai ke IT Goals, penulis mendapatkan hasil dari pemetaan 

dengan menggunakan 3 (tiga) domain, yakni Evaluate, Direct and Monitor; Align, 

Plan and Organise; Build, Acquire and Implement; sesuai dengan sasaran atau 

tujuan IT dari PTI UNSRAT.  

 Domain tersebut masing-masing terdiri dari 7 variabel yaitu EDM03, 

EDM04, APO01, APO07, APO12, APO13 dan BAI06 yang selanjutnya setiap 

domain tersebut akan dihitung tingkat Capability Level dengan indikator yang 

terbagi dalam 6 (enam) level yaitu Level 0 Incompeleted, Level 1 Performed, 

Level 2 Managed, Level 3 Establish, Level 4 Predictable, Level 5 Optimising.  
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Gambar 3.8 Kerangka Teori Penelitian 
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