
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pada zaman yang serba modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi maju dengan pesat sehingga dapat menyebabkan terjadinya 

perpaduan antar dua bidang ilmu, khususnya pada bidang teknologi sistem 

informasi dan bidang akuntansi dengan spesifikasi audit yang dinamakan audit 

sistem informasi. Peranan audit sistem informasi sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan-perusahaan besar untuk memeriksa kehandalan dari sistem 

komputerisasi yang mereka gunakan dalam pengerjaan operasional perusahaan. 

 

Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti – 

bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, 

memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi 

secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. (Weber, 1999). 

 

Audit sistem informasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan Good 

Corporate Governance di dalam suatu perusahaan. (Gondodiyoto, 2007). 

Pengendalian internal masa depan, tidak hanya cukup dengan pengendalian 

umum (general control) dan pengendalian aplikasi dan formulir (application 

control), melainkan dibutuhkan juga pengendalian batasan (boundary control), 
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pengendalian proses (process control), dan pengendalian komunikasi aplikasi 

(application communication control). (Gondodiyoto, 2007). 

 

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) 

adalah standar penting dan efektif dalam melakuan audit sistem informasi. 

ISACA adalah organisasi yang mengeluarkan COBIT pada tahun 1992 serta 

merupakan standar yang berorientasi pada proses, berfokus pada sasaran bisnis 

dan merupakan alat manajerial dan teknikal untuk unit TI. (Sutabri, 2012). 

Penelitian ini mengambil analisis keamanan dan integritas sistem informasi 

dengan menggunakan pengukuran COBIT 5.0 untuk mendukung tujuan bisnis 

tersebut.  

 

Metode COBIT memberikan manfaat bagi perusahaan untuk membantu 

menciptakan Good Corporate Governance di dalam suatu perusahaan serta 

membantu auditor, manajemen, dan pengguna (user) untuk menjembatani GAP 

antara risiko bisnis, kebutuhan control (internal, application and access 

control), security dan permasalahan-permasalahan teknis melalui pengendalian 

terhadap masing-masing dari proses TI.  

 

PT. Ekadharma International,Tbk merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang pita perekat yang memiliki visi untuk menjadi salah satu perusahaan 

terbaik dan terbesar di bidang pita perekat di Indonesia. Permasalahan yang 

timbul dari audit sistem informasi pada perusahaan adalah perusahaan ingin 
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mengetahui kesesuaian antara manajemen dengan kondisi perkembangan TI di 

perusahaan dan perusahaan juga ingin mengetahui pada level berapakah tingkat 

kematangan yang sudah dicapai oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan 

membutuhkan audit sistem informasi untuk mengetahui permasalahan tersebut.  

 

Berdasarkan permasalahan yang dialami perusahaan audit sistem informasi 

menjadi penting untuk dilakukan pada perusahaan, peneliti tertarik untuk 

mengangkat masalah tersebut sebagai bahan penulisan skripsi ini dengan 

menggunakan metode COBIT 5.0, dimana COBIT 5.0 ini menggunakan 

capability level yang memiliki kriteria penilian yang lebih akurat, konsisten, 

dan objektif. Capability level tersebut juga digunakan untuk menilai tingkat 

kesadaran pengelolaan (management awareness) dan juga tingkat kematangan 

pengelolaan (capability level), dengan adanya capability level maka perusahaan 

akan mendapatkan gambaran mengenai seberapa tingkat kematangan yang akan 

dicapai. COBIT 5.0 ini digunakan jika manajemen ingin melihat kesesuaian 

kondisi perkembangan TI di perusahaan tersebut. 

 

  

Audit sistem..., Irwan Susanto, FTI UMN, 2016



1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diteliti adalah: 

 Pada level berapakah capability level yang dimiliki PT. Ekadharma 

International, Tbk berdasarkan tiga domain yang dipilih? 

 Bagaimana hasil rekomendasi atas permasalahan tata kelola divisi 

TI yang terjadi pada PT. Ekadharma International, Tbk? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Area permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini akan diawali 

dengan meneliti seluruh komponen sistem informasi dari PT. Ekadharma 

International, Tbk. Analisa dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja 

COBIT 5.0.  

Auditing Around the Computer merupakan metode audit yang digunakan 

dalam penelitian ini dimana peneliti tidak melakukan penelitian tidak 

menggunakan software audit. 

 

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan yang ingin dicapai adalah, 

 Untuk membuat laporan audit sistem informasi bagi pihak 

manajemen. 

 Untuk memberikan rekomendasi atas temuan audit. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian yang 

telah disebutkan sebelumnya adalah: 

 Bagi pihak manajemen, yaitu meningkatkan pengendalian atas 

kebijakan, perencanaan, dan prosedur pelaksanaan dalam mencapai 

tujuan bisnis perusahaan. 

 Bagi pihak TI, yaitu meningkatkan kualitas pengendalian keamanan 

dan integritas data dari sistem informasi yang berjalan dalam 

lingkungan TI perusahaan, serta meminimalkan risiko sampai 

tingkat acceptable. 

 Bagi para akademisi, yaitu menambah wawasan pengetahuan yang 

berhubungan dengan audit sistem informasi terutama mengenai 

pengendalian aplikasi, yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

bagi para akademisi yang berminat untuk melakukan penelitian yang 

berhubungan dengan audit sistem informasi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi mengenai audit sistem informasi 

menggunakan COBIT 5.0 terhadap PT. Ekadharma International, Tbk. 

terdiri dari 5 bab, sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian terhadap PT. Ekadharma 
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International, Tbk. Pada akhir bab ini diberikan garis besar isi karya ilmiah 

dalam sistematika pembahasan. 

BAB 2 TELAAH LITERATUR 

Dalam bab ini akan dijelaskan landasan teori yang akan mendukung 

penelitian ini dari metode-metode yang menjadi dasar bagi analisa 

permasalahan yang ada dan pemecahan tersebut. Landasan teori ini didapat 

dari studi pustaka mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian 

karya ilmiah ini. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran secara umum 

mengenai obyek penelitian karya ilmiah. Pada bab ini juga berisikan 

metode-metode yang menunjang pengumpulan data serta proses penelitian 

data menjadi suatu informasi yang bermanfaat. 

 

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil olahan data yang telah 

menjadi informasi bagi karya ilmiah ini. 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan karya ilmiah ini 

dimana akan dijelaskan simpulan yang merupakan rumusan dari analisa dan 

pembahasan bab-bab sebelumnya, dan dari simpulan tersebut akan 
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dihasilkan saran yang dapat digunakan oleh pihak perusahaan sebagai salah 

satu alternative pemecahan masalah yang akan dihadapi perusahaan 

tersebut. 
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