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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. State Of The Art 

Pada state of the art ini, diambil beberapa contoh penelitian terdahulu 

sebagai panduan dalam melakukan penelitian. Penelitian yang diambil 

mengenai pengukuran kapabilitas, dampak pengadopsian IT governance, 

evaluasi IT governance, dan lainnya. Berikut ini merupakan contoh jurnal yang 

berhasil didapatkan dari berbagai sumber:  

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

Judul Penulis Lokasi Kesimpulan 

The impact of 

adopting IT 

governance on 

financial 

performance: 

An empirical 

analysis 

among Brazilian 

firms 

Guilherme 

Lerch Lunardi 

, João Luiz 

Becker, 

Antonio 

Carlos 

Gastaud 

Maçada, Pietro 

Cunha Dolci 

(2013) 

Brazil Riset ini melakukan investigasi mengenai 

hubungan antara IT governance dengan 

performa finansial pada perusahaan di 

brazil. Riset ini menemukan bahwa 

perusahaan yang mengadopsi IT 

governance performanya meningkat 

ketika diperbandingkan dengan control 

group terutama pada relasi untuk ukuran 

pendapatan profit seperti ROA, ROE dan 

profit margin. Selain itu, riset ini juga 

menemukan bahwa mekanisme IT 

governance yang digunakan sebagai 

kebutuhan oleh suatu perusahaan 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

yang lebih tinggi seperti pengurangan 

biaya yang tidak diperlukan atau IT 

infrastruktur yang lebih baik. 
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Judul Penulis Lokasi Kesimpulan 

IT governance 

for enterprise 

resource 

planning 

supported by the 

DeLone–

McLean model 

of information 

systems success 

Edward W.N. 

Bernroider 

(2008) 

Vienna, 

Austria 

Paper ini melaporkan mengenai 

“management key practices” untuk 

mendefinisikan dan menyelaraskan 

strategi implementasi ERP, komitmen 

manajemen, keterkaitan stakeholder, 

strategi pembangunan tim dan 

penyampaian value (nilai) dari ERP 

menggunakan multivariate validated 

model dari kesuksesan ERP yang 

digunakan untuk operasional atau 

penggunaan stage dari sistem lifecycle 

ERP.  Selain itu, mekanisme IT 

governance yang efektif memfasilitasi 

tingkat kesuksesan dari ERP. Secara 

umum, kebanyakan pengadopsi ERP 

menemukan kepuasan dengan pilihan 

mereka untuk mengadopsi, strategi ERP 

sukses serta sesuai dengan ekspektasinya. 

IT governance 

mechanisms in 

higher 

education 

Isaias 

Scalabrin 

Bianchi, Rui 

Dinis Sousa 

(2016) 

Portugal Berdasarkan mekanisme yang 

diimplementasikan oleh institusi 

pendidikan, penelitian ini dapat 

mengambil beberapa kesimpulan. Setiap 

komite dalam institusi pendidikan 

memiliki tujuan dan sasarannya masing-

masing dalam tata kelola TI institusi 

seperti komite strategi memiliki misi 

untuk memastikan dimasukkan nya TI ke 

dalam agenda untuk mendukung 

keselarasan nya dengan strategi TI. 

Komite dalam institusi pendidikan tidak 

hanya strategi saja melainkan komite 

proyek TI juga termasuk dalam komite di 

institusi pendidikan. Struktur model IT 

dalam institusi pendidikan juga di bahas 

dimana dari penelitian Hicks (2012) 8 

universitas di Australia menunjukkan 

tingginya struktur TI yang memiliki 

model desentralisasi. Penelitian lainnya 

juga menunjukkan (Chong and Tan 2012) 

bahwa dalam kasus universitas, model 

struktur  pemerintahan (federal) jika 

diadopsi oleh universitas lebih sesuai 

dengan model sentralisasi bagi control 

dan desentralisasi fungsi TI dalam 

fakultas dan unit bisnis (KO and Fink 

2010). Jika memperhatikan proses, 

kerangka kerja yang paling banyak 

diimplementasi merujuk pada kerangka 

kerja COBIT, ITIL dan ISO. Mekanisme 

utama yang universitas implementasi kan 

meliputi adopsi portal untuk berbagi 

pengetahuan dan komunikasi formal. 

Paper ini juga menyebutkan bahwa 

literatur mengenai IT governance bagi 

institusi pendidikan cukup jarang 
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Judul Penulis Lokasi Kesimpulan 

ditemukan sehingga membutuhkan 

diskusi secara mendalam mengenai setiap 

practice-nya. 

 

Quantifying the 

effects of IT-

governance 

rules  

C. Verhoef 

(2007) 

 

Amsterd

am, The 

Netherla

nds 

Paper ini berfokus pada analisis data 

untuk IT Portfolio dimana dengan data 

tersebut dapat menunjukkan gaya serta 

efek dari tata kelola. Dengan merubah 

peraturan (rules) tata kelola TI, dapat 

membuat peningkatan yang signifikan 

dalam penghematan biaya, waktu serta 

risiko. Salah satu kesimpulan penting 

dalam penelitian ini mengatakan bahwa 

gaya tata kelola seharusnya fleksibel 

dalam artian terkadang dibutuhkan untuk 

mengelola ketepatan waktu, ketepatan 

biaya atau fungsional tetapi jika 

menggunakan salah satu model 

pengelolaan tersebut tanpa 

mempertimbangkan kebutuhan maka 

efek kontraproduktif akan terjadi.  

The Information 

Technology Role 

in the Dynamics 

and Evolution of 

SMEs in Timis 

County, 

Romania 

Marius 

Vasiluta 

(2015) 

Romania Penelitian ini bertujuan untuk melakukan 

identifikasi ukuran dari vektor yang 

mengarahkan, mengelola atau melindungi 

praktek implementasi tata kelola TI pada 

level lingkungan organisasi publik atau 

privat, profit atau nonprofit masing-

masing dalam timis county.   

Beberapa kesimpulan utama yang didapat 

ialah:  

 IT dipandang sangat penting 

untuk penyampaian strategi dan 

visi umum dari bisnis atau 

mengarahkan aktivitas 

organisasi lewat 94% responden.  

 Jumlah signifikan dari 

responden mendeskripsikan 

peran IT saat ini di organisasi 

mereka dengan proaktif 

disbanding reaktif (55% vs 42%) 

tetapi nilai peran proaktif lebih 

tinggi (63%) di dalam organisasi 

dengan jasa outsource IT 

dibandingkan dengan yang 

tidak. 

 Inisiatif rencana utama 

responden selama 24 bulan ini 

lebih mengarah kepada 

implementasi peningkatan 

sistem, pengurangan biaya untuk 

IT, data serta informasi. 

 Perkembangan biaya IT dengan 

ketidakcukupan jumlah staff 

merepresentasikan masalah 
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Judul Penulis Lokasi Kesimpulan 

utama dan tantangan yang telah 

dicoba oleh responden selama 

12 bulan. 

 1 dari 5 responden menyadari 

alasan utama kegagalan dalam 

menyelesaikan proyek yang 

berhubungan dengan IT sebelum 

benar-benar diimplementasi 

adalah benefit yang di dapat dari 

hasilnya tidak sesuai dengan 

perkiraan atau melebihi 

anggaran. 

 Tujuan utama dari aktivitas tata 

kelola TI adalah untuk 

menjamin fungsional TI saat ini 

selaras dengan kebutuhan bisnis 

saat ini atau aktivitas spesifik 

yang akan dijalankan oleh 

organisasi.  

Dependency-

based IT 

governance 

practices in 

interorganisatio

nal 

collaborations: 

A graph-driven 

elaboration 

Novica Zarvic, 

Carl Stolze, 

Matthias 

Boehm, Oliver 

Thomas 

(2012) 

Osnabrüc

k, 

Germany  

Praktek tata kelola TI butuh ditingkatkan 

lebih lagi untuk dikhususkan terutama 

bagi situasi kolaborasi antar organisasi. 

Dalam penelitian ini, terdapat 2 

kontribusi utama yang saling terkait. 

Kontribusi pertama adalah terminologi 

alami dan menetapkan pemahaman dasar 

terhadap istilah penting dengan fokus 

pada spesifik konsep yang digunakan 

dalam definisi berbeda pada area 

investigasi. Dimulai dari analisis 

terstruktur dari istilah mendasar 

cooperation, collaboration dan 

coordination dan solusi dimana hal ini 

memungkinkan peneliti serta praktisi 

untuk membicarakan hal yang sama. 

Kontribusi kedua adalah untuk structural 

dan komposisi alami serta mengambil 

konsep penting dari solusi sebelumnya 

sebagai dasar. Hal tersebut mengantarkan 

kita kepada komposisi bernilai karena 

praktek tata kelola TI diciptakan 

sistematis dan diperoleh dengan bantuan 

dari referensi utama yang bernama graph 

theory. Pendekatan graph ini berkaitan 

dengan praktek tata kelola TI dan 

relevansi perbedaan terminologi. Selain 

itu, dari survey yang dilakukan terkait 

relevansi tata kelola TI dan keselarasan 

bisnis-TI dalam konteks antar organisasi 

soal hubungan tuntutan interdependensi 

ini adalah dibenarkan secara empiris 

(berdasarkan pengalaman). Hasil dari 

survey ini menunjukkan dengan jelas 

bahwa responden memberikan relevansi 

yang tinggi untuk dependensi dan struktur 

tata kelola TI yang spesifik. 
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Judul Penulis Lokasi Kesimpulan 

Critical success 

factors (CSFs) 

for information 

technology 

governance 

(ITG) 

Zyad 

Alreemya, 

Victor Chang, 

Robert 

Walters, Gary 

Wills 

(2016) 

Saudi 

Arabia 

Paper ini menunjukkan bahwa IT 

governance dapat berdampak signifikan 

dalam praktek TI, membantu organisasi 

meraih benefit secara optimal dari proyek 

TI dan mengelola risiko. Dalam era 

informasi teknologi yang cepat berubah, 

optimisasi benefit dari praktek dan 

aplikasi TI sementara meminimalisir 

risiko sangatlah penting. IT governance 

menawarkan solusi bagi masalah ini 

lewat panduan, kebijakan, dan prosedur 

untuk melakukan Kontrol terhadap 

investasi dan praktek TI. Banyak 

kerangka kerja (framework) dan model 

yang di publikasi untuk membantu dalam 

masalah tata kelola TI. COBIT dan 

ISO/IEC 38500: 2012 merilis panduan 

dan kerangka kerja (framework) untuk 

kebanyakan praktek TI bagi suatu 

organisasi. Salah satu aspek penting 

dalam implementasi tata kelola TI adalah 

Critical Success Factors (CSFs). Untuk 

mendapatkan hasilnya, investigasi secara 

mendalam dilakukan dengan 

menggunakan Kuesioner. Analisis ini 

dilakukan dengan menggunakan standar, 

kerangka kerja, dan model yang 

berhubungan untuk mengidentifikasi 

faktor kesuksesan utama, enabler, 

rintangan, dan penghalang. Hasilnya 

digunakan untuk membuat kerangka kerja 

(framework) yaitu initial Success Factors 

for IT governance (iSFITG). Setelah itu, 

penelitian ini diakui oleh para cultural 

expert dan IT governance expert dari 

berbagai sektor yang berbeda. Analisis 

hasil Kuesioner yang dilakukan oleh 

expert juga digunakan untuk menegaskan 

atau memperkuat CSFs kerangka kerja IT 

governance yang diusulkan.  

Exploring 

differences 

between smaller 

and large 

organizations' 

corporate 

governance of 

information 

technology 

Carla 

L.Wilkina, 

Paul K. 

Couchman, 

Amrik Sohal, 

Ambika Zutshi 

(2016) 

Australia Organisasi berskala kecil lebih berfokus 

pada operasional dibandingkan dengan 

strategi. Dari penelitian ini juga, peneliti 

mendapatkan bahwa keselarasan strategi 

TI dengan tujuan bisnis menjadi faktor 

utama untuk menyampaikan nilai TI 

lewat Corporate governance of 

information technology (CGIT).  

Penelitian ini juga menyajikan beberapa 

indikasi dari pentingnya pengaruh 

manajemen risiko. Peneliti menemukan 

area yang diakui untuk meningkatkan 

praktek Corporate governance of 

information technology (CGIT) termasuk 

perhatian lebih terhadap pelaksanaan 
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Judul Penulis Lokasi Kesimpulan 

kebijakan lewat penyampaian yang lebih 

baik dalam akuntabilitas yang ditugaskan 

serta perhatian terhadap masalah sumber 

daya manusia.   

 

Corporate 

Informatics and 

Strategic 

Management 

Milos 

Maryska, Petr 

Doucek, Lea 

Nedomova 

(2015) 

Prague, 

Czech 

Republic 

Departm

ent 

Penelitian ini berfokus pada ISO/IEC, 

namun dalam penelitian ini juga 

menunjukkan adanya peran dari kerangka 

kerja COBIT bagi manajemen. Standar 

ISO/IEC bagi tata kelola TI 

merepresentasikan tool yang efektif untuk 

manajemen informasi korporasi dalam 

tingkat strategic. Untuk dapat digunakan 

bagi manajemen informasi korporasi 

secara menyeluruh, maka dapat 

mengintegrasikan proses tersebut dengan 

manajemen taktikal dan operasional. 

Secara umum, ISO/IEC 38500 dapat 

dipertimbangkan sebagai dasar yang 

sangat baik untuk strategi manajemen 

informasi korporasi, namun harus 

memasukkan indikator yang spesifik bagi 

: 

 Hubungan pencapaian dari 

target strategi organisasi dan 

pelayanan spesifik dari 

korporasi informasi 

 Evaluasi efektivitas dari 

pelayanan yang diberikan oleh 

ICT ( cost & revenues dari ICT 

services) 

 Mempersiapkan sistem data 

collection yang efektif untuk 

mengevaluasi pelayanan 

informasi korporasi. 

Vocational 

Higher 

Education 

Governance 

Recommendatio

n Based On 

COBIT 5.0 

Enabler Generic 

Model 

Heru Nugroho, 

Kridanto 

Surendro 

(2011) 

Bandung, 

Indonesi

a 

Penelitian ini menghasilkan model adopsi 

TI bagi institusi pendidikan berdasarkan 

faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi adopsi TI bagi institusi 

pendidikan. Hasilnya dapat digunakan 

sebagai referensi bagi universitas untuk 

mengadopsi teknologi baru yang selaras 

dengan strategi yang telah ditetapkan. 

Dengan menggunakan analisis faktor 

memakai SPSS, analisis tersebut 

menghasilkan 5 kelompok faktor.  

1. Faktor pertama memiliki komponen 

variabel:  

- Dampak dan benefit dari produk TI bagi 

universitas  

- Ketersediaan infrastruktur 

- TI adalah produk yang user-friendly  
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Judul Penulis Lokasi Kesimpulan 

2. Faktor kedua memiliki komponen 

variabel:  

- Kompetisi antar universitas  

- Regulasi dari penggunaan teknologi  

- Budaya kampus 

- Vendor penyedia teknologi 

 

 

3. Faktor ketiga memiliki komponen 

variabel :  

- Pengetahuan mengenai TI civitas 

akademika  

- Partisipasi dari civitas akademika 

 

4. Faktor keempat memiliki komponen 

variabel:  

- Pengetahuan TI mengenai 

kepemimpinan universitas.  

- Tren teknologi  

- Ketersediaan biaya  

 

5. Faktor kelima memiliki komponen 

variabel:  

- Kepemimpinan yang inovatif. 

- Eksistensi Blueprint TI. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Stefanescu terhadap 

responden, sekitar 94% responden dari suatu organisasi mengaku bahwa 

pemanfaatan TI sangat penting untuk penyampaian strategi dan visi utama 

bisnis sehingga mendukung aktivitas organisasi (Ştefănescu, 2015). Namun 

dalam implementasinya, pemanfaatan TI menemukan masalah utama seperti 

biaya, sumber daya manusia, hingga proyek TI. Sebagai contoh, 1 dari 5 

responden menyadari bahwa alasan utama gagalnya penyelesaian proyek 

dikarenakan benefit yang tidak sesuai ekspektasi serta biaya pengeluaran 

melebihi anggaran maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan 

suatu aktivitas tata kelola TI (IT governance) untuk menjamin fungsional TI 

agar selaras dengan kebutuhan serta aktivitas organisasi(Ştefănescu, 2015).  
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Dari beberapa studi yang telah dilakukan, terbukti bahwa penggunaan 

tata kelola TI (IT governance) berpengaruh bagi berbagai aspek dalam suatu 

organisasi baik itu organisasi besar maupun kecil (Lunardi, Becker, Maçada, & 

Dolci, 2014) (Wilkin, Couchman, Sohal, & Zutshi, 2016) maupun antar 

organisasi (Zarvić, Stolze, Boehm, & Thomas, 2012). Pengaruh tersebut dapat 

dirasakan akhir-akhir ini lewat banyaknya perhatian dari perusahaan mengenai 

konsep tata kelola TI (IT governance) untuk membenarkan pentingnya investasi 

TI. Selain itu, studi menunjukkan bahwa tata kelola TI (IT governance) dapat 

membantu organisasi-organisasi untuk meraih benefit secara optimal dari 

proyek TI dan mengelola risiko sehingga dengan kata lain pemanfaatan tata 

kelola TI (IT governance) dapat berdampak signifikan bagi praktek TI suatu 

organisasi (Alreemy, Chang, Walters, & Wills, 2016).  

Studi menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki model tata kelola 

TI (IT governance) yang baik menghasilkan hasil yang lebih tinggi bagi 

investasi TI perusahaan tersebut dibandingkan dengan kompetitornya sehingga 

perusahaan menganggap tata kelola TI (IT governance) menjadi sesuatu yang 

penting bagi bisnisnya (Lunardi et al., 2014). Sebagai contoh, penggunaan 

sistem ERP saat ini dipandang sebagai kunci dalam mendukung proses bisnis 

bagi banyak perusahaan. Namun, dilaporkan bahwa penggunaan ERP dapat 

menyebabkan kerugian yang besar (Shatat, 2015) dan sekitar 70% dari 

implementasi ERP gagal dalam meraih tujuan perusahaan mereka (Bernroider, 

2008) sehingga jelas bahwa ERP membutuhkan cukup banyak upaya seperti 

prosedur pengawasan dan evaluasi agar hasil yang diberikan optimal bagi 

perkembangan perusahaan. Maka dari itu, diperlukan standar pengelolaan bagi 
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pemanfaatan ERP sangat penting untuk memicu optimalisasi penggunaan ERP 

bagi suatu organisasi.  

Studi lain menunjukkan bahwa investasi ERP dalam suatu perusahaan 

lebih efektif ketika perusahaan tersebut mengandalkan tata kelola TI (IT 

governance) dalam pengelolaan ERP (Bernroider, 2008). Begitu juga dengan 

institusi pendidikan dimana IT governance juga dibutuhkan dalam mendukung 

setiap kegiatan di institusi pendidikan tersebut. Proses pengelolaan dalam 

perguruan tinggi terkait dengan pengajaran, administrasi dan penelitian, 

peranan IT governance di dalam perguruan tinggi akan menuntun pengelolaan 

dari tiap level proses tersebut dan harus selaras dengan implementasi TI yang 

akan diterapkan (Yunis & Telaumbanua, 2015) dengan kata lain, tata kelola TI 

(IT governance) harus fleksibel dan memiliki aturan dalam penggunaan tata 

kelola TI (IT governance) sesuai dengan lingkungan organisasi sehingga 

ketepatan waktu, biaya serta fungsional seperti dalam penelitian yang 

dilakukan dengan menggunakan data portfolio TI besar (Verhoef, 2007). 

Namun dalam mengelola TI itu sendiri, terdapat beberapa kebutuhan yang 

diperlukan dan perlu dipertimbangkan dimulai dari pengembangan, 

operasional sampai dengan pengelolaan TI yang akan diterapkan dan 

kebutuhan tersebut harus mengacu pada standar yang sudah mendapatkan 

pengakuan secara luas (Yanosky & Caruso, 2008)(Verhoef, 2007). Standar 

yang dimaksud dalam tata kelola (IT governance) terdiri dari berbagai macam 

metode atau alat berupa kerangka kerja (framework) dengan fokus tersendiri 

yang dapat digunakan oleh institusi pendidikan dalam pengelolaan seperti 

COSO, COBIT, ISO, PMBOK, ITIL, SIX SIGMA, TOGAF, CMM/CMMI, dll 
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(Yanosky & Caruso, 2008). Setelah melakukan beberapa studi terhadap standar 

kerangka kerja (framework) tersebut ternyata penggunaan COBIT yang paling 

banyak digunakan di beberapa negara dan perusahaan (Management, 

2017)(Yunis & Telaumbanua, 2015)(Bianchi & Sousa, 2016). Selain itu, 

COBIT 5.0 juga mencakup strategic, tactical dan operational management 

sehingga meliputi seluruh pengelolaan dalam suatu organisasi jika 

dibandingkan dengan ISO/IEC 38500, ITIL, VAL IT dan kerangka kerja 

lainnya (Maryska, Doucek, & Nedomova, 2015). 

Studi lain menunjukkan bahwa dari beberapa penelitian yang dilakukan 

terkait tata kelola TI (IT governance) dan mencoba untuk mengadopsi kerangka 

kerja (framework) COBIT di institusi pendidikan, namun belum dapat 

mengambarkan model tata kelola TI yang tepat bagi institusi pendidikan 

sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakan memang kerangka kerja COBIT 5.0 tidak 

diciptakan secara spesifik bagi institusi pendidikan (Yunis & Telaumbanua, 

2014, 2015). Walaupun kerangka kerja COBIT 5.0 tidak secara spesifik 

diciptakan untuk institusi pendidikan, namun bukan berarti proses COBIT 5.0 

sama sekali tidak sesuai dengan lingkungan dari institusi pendidikan karena 

beberapa pengukuran kapabilitas terhadap institusi pendidikan berhasil 

dilakukan dengan hasil yang berbeda-beda maka dari itu, berdasarkan 

penelitian-penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa kerangka kerja 

COBIT 5.0 tidak diciptakan secara spesifik bagi institusi pendidikan, penelitian 

ini dilakukan guna mencari tahu proses COBIT 5.0 apa yang paling sesuai bagi 

institusi pendidikan sehingga dapat diciptakan suatu model kerangka kerja yang 
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khusus untuk institusi pendidikan berdasarkan acuan dari penelitian ini dan juga 

kerangka kerja COBIT 5.0.  

Jika institusi pendidikan dibandingkan dengan organisasi dalam bentuk 

perusahaan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fokus dari tata kelola TI (IT 

governance) kedua organisasi tersebut berfokus pada sumber daya manusia 

(Nugroho & Surendro, 2016; Wilkin et al., 2016). Dari penelitian yang telah 

dilakukan, terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan ukuran kesesuaian 

dari pengadopsian tata kelola TI (IT governance) bagi institusi pendidikan 

untuk mencapai target (visi & misi) yang telah ditentukan serta kewajiban 

institusi pendidikan dimana terbagi menjadi 5 faktor utama (Nugroho & 

Surendro, 2016).  

 

2.2. COBIT 

2.2.1. Definisi COBIT (Control Objectives For Information & Related 

Technology) 

Kerangka kerja dari Control Objective for Information and 

Related Technology (COBIT) merupakan salah satu kerangka kerja 

yang seringkali dipakai dalam melakukan standarisasi tata kelola 

teknologi (IT governance) untuk suatu perusahaan. Secara umum, 

Control Objective for Information and Related Technology 

(COBIT) merupakan kumpulan dari best practices (framework) 

yang digunakan untuk pengelolaan teknologi informasi (IT 

Management) yang disusun oleh The IT governance Institute (ITGI) 

Studi Pengadopsian Kerangka..., Dyrn Zefanya Darmawan, FTI UMN, 2017



 

19 
 

1
9

 
dan juga Information System Audit Control Association (ISACA). 

Control objective for Information and Related Technology (COBIT) 

adalah sekumpulan dokumentasi best practices 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, h.276). 

Control Objective for Information and Related Technology 

(COBIT) mendukung tata kelola teknologi informasi dengan 

menyediakan standar dalam kerangka kerja untuk mengatur 

keselarasan teknologi informasi dengan bisnis, selain itu kerangka 

kerja juga memastikan bahwa teknologi informasi memungkinkan 

bisnis, memaksimalkan keuntungan, risiko teknologi informasi 

dikelola secara tepat, dan sumber daya teknologi digunakan secara 

bertanggung jawab (Tanuwijaya dan Sarno 2010). Kerangka kerja 

COBIT mendukung manajemen pada suatu organisasi dalam proses 

optimalisasi investasi TI-nya lewat pengukuran yang akan 

memberikan tanda bahaya bila terjadi suatu kesalahan dan risiko 

yang nantinya akan dihadapi oleh organisasi tersebut maka dari itu, 

manajemen organisasi tersebut harus dapat memastikan bahwa 

sistem kendali internal perusahaan bekerja dengan benar dan baik 

dimana hal tersebut dapat mendukung proses bisnis perusahaan yang 

memberikan gambaran bagaimana setiap aktivitas kontrol individual 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan informasi serta dampak terhadap 

sumber daya TI di perusahaan tersebut.  
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Sumber daya TI adalah suatu elemen yang sangat disoroti 

COBIT, termasuk pemenuhan kebutuhan bisnis terhadap efektivitas, 

efisiensi, kerahasiaan, keterpaduan, ketersediaan, kepatuhan kepada 

kebijakan/aturan dan keandalan informasi (effectiveness, efficiency, 

confidentiality, integrity, avaiblity, compliance, dan reliability) 

(Gondodiyoto, 2007:276) 

Di dalam suatu perusahaan, pastinya setiap perusahaan 

memiliki tujuannya masing-masing. Untuk memenuhi tujuan 

tersebut, maka informasi yang menjadi elemen paling krusial dalam 

suatu perusahaan perlu memenuhi kriteria tertentu. Menurut 

COBIT, 7 kriteria informasi yang menjadi perhatian sebagai berikut:  

1) Effectiveness (Efektifitas) 

Informasi yang diperoleh harus relevan dan berkaitan 

dengan proses bisnis, konsisten, dapat dipercaya dan tepat 

waktu. 

2) Efficiency (Efisiensi) 

Penyediaan informasi melalui penggunaan sumber 

daya (yang paling produktif dan ekonomis) yang optimal. 

3) Confidentiality (Kerahasiaan) 

Berkaitan dengan proteksi pada informasi penting 

dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak otorisasi/tidak 

berwenang. 

Studi Pengadopsian Kerangka..., Dyrn Zefanya Darmawan, FTI UMN, 2017



 

21 
 

2
1

 
4) Integrity (Integritas) 

Berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan 

data/informasi dan tingkat validitas yang sesuai dengan 

ekspektasi dan nilai bisnis. 

5) Availability (Ketersediaan) 

Fokus terhadap ketersediaan data/informasi ketika 

diperlukan dalam proses bisnis, baik sekarang maupun di 

masa yang akan datang. Ini juga terkait dengan pengamanan 

atas sumber daya yang diperlukan dan terkait. 

6) Compliance (Kepatuhan) 

Pemenuhan data/informasi yang sesuai dengan 

ketentuan, peraturan dan rencana perjanjian atau kontrak 

untuk proses bisnis. 

7) Reliability (Handal) 

Fokus pada pemberian informasi yang tepat bagi 

manajemen untuk mengoperasikan perusahaan dan 

pemenuhan kewajiban mereka untuk membuat laporan 

keuangan. 

2.3. COBIT 5.0 

Menurut ISACA (2012), COBIT 5.0 merupakan kerangka kerja versi 

terbaru setelah versi 4.1 dari panduan ISACA yang membahas mengenai 
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tata kelola dan manajemen TI dari berbagai aspek proses dalam suatu 

organisasi. COBIT 5.0 sendiri dibuat berdasarkan pengalaman penggunaan 

COBIT oleh banyak organisasi dan pengguna (TI) dari bidang bisnis, 

komunitas TI, risiko, asuransi, dan juga keamanan. Kerangka kerja COBIT 

5.0 ini membagi 2 area utama yang memisahkan 5 domain. Area governance 

terdiri dari 1 domain yaitu EDM (Evaluate, Direct and Monitor) dimana 

area ini merupakan area bagi C-level seperti CEO, CIO, dll. Sementara Area 

management terdiri dari 4 domain yaitu APO (Align, Plan and Organise), 

BAI (Build, Acquire and Implement), DSS (Deliver, Service and Support) 

dan MEA (Monitor, Evaluate and Assess) dimana area ini merupakan area 

bagi para manajer divisi. 

COBIT 5.0 menjelaskan secara detil beberapa tata kelola dan 

manajemen proses bagi suatu organisasi. COBIT 5.0 juga menyediakan 

referensi model proses yang mewakili semua proses yang seringkali 

ditemukan dalam suatu perusahaan terkait dengan kegiatan-kegiatan TI. 

Model proses yang tersedia di dalam COBIT 5.0 memiliki lingkup yang 

cukup luas dan dapat digunakan untuk melakukan standarisasi di 

perusahaan, maka dari itu perusahaan harus mendefinisikan bidang 

prosesnya sendiri dengan cara mempertimbangkan situasi tertentu agar 

model proses yang diambil akan lebih jelas saat proses standarisasi di 

perusahaan tersebut nantinya. Menurut ISACA, COBIT 5.0 juga 

menyediakan kerangka kerja untuk mengukur dan memantau kinerja TI, 

berkomunikasi dengan layanan dan mengintegrasikan praktik pengelolaan 
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terbaik. Berikut ini merupakan cakupan antara COBIT 5.0 dengan 

framework lain: 

                         Sumber: COBIT® 5, figure 25. © 2012 ISACA® 

Seperti pada prinsip ketiga dari COBIT 5.0 yaitu applying single 

integrated framework, dari gambar di atas dapat dilihat bahwa COBIT 

saling terintegrasi oleh kerangka kerja (framework) lainnya sehingga 

perusahaan akan lebih mudah jika ingin melakukan standarisasi 

menggunakan kerangka kerja (framework) lainnya seperti ITIL, ISO, 

TOGAF dan PRINCE2 di lingkup fokus enterprise lain. COBIT 5.0 juga 

dikembangkan untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan penting di 

perusahaan seperti: 

1) Memahami harapan dan kebutuhan dari stakeholder mengenai 

informasi dan teknologi terkait seperti manfaat bagi 

stakeholder, risiko apa yang mungkin terjadi, biaya serta 

bagaimana prioritas mereka dalam menjamin bahwa nilai 

Gambar 2. 1 COBIT 5.0 Coverage of Other Standards and Frameworks 
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tambah yang diharapkan benar-benar tercapai. Beberapa 

stakeholder terkadang mengharapkan hasil ataupun keuntungan 

yang didapat dalam jangka pendek, namun sebagian stakeholder 

mungkin lebih menyukai hasil atau keuntungan didapat dalam 

jangka panjang. Ada juga yang berani mengambil risiko tinggi 

namun ada juga yang tidak. Perbedaan mengenai harapan ini 

terkadang saling bertentangan satu sama lain sehingga harus 

dihadapi secara efektif. Stakeholder tidak hanya ingin terlibat 

banyak tapi juga mereka menginginkan transparansi dimana 

mereka mengerti apa yang akan terjadi dan bagaimana hasil 

yang akan diperoleh. 

2) Peningkatan ketergantungan perusahaan pada pihak eksternal 

dan internal, seperti outsource, supplier, konsultan, klien dan 

penyedia layanan lain, serta ketergantungan pada pihak internal 

untuk memberikan nilai tambah yang diharapkan. 

3) Mengatasi jumlah informasi yang terlalu banyak. Salah satu 

cara untuk menangani informasi yang terlalu banyak yaitu 

menentukan informasi yang relevan dan kredibel yang serta 

mendukung keputusan bisnis dengan efektif dan efisien. 

4) Menyediakan panduan terkait inovasi dan teknologi-teknologi 

baru. Perusahaan pastinya selalu mencari cara untuk 

mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Maka dari itu, cara 

yang biasanya dipakai oleh suatu perusahaan adalah dengan ber 

inovasi dan melakukan pengembangan produk baru. Dengan 
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cara tersebut, perusahaan akan lebih mudah dalam menarik 

pelanggan. Dengan perusahaan menemukan inovasi-inovasi 

terbaru, hal tersebut juga dapat membawa produk yang telah 

dikembangkan menjadi lebih efisien dan juga memberikan 

kualitas yang lebih baik. 

5) Mendukung keselarasan antara bisnis dengan TI secara 

menyeluruh, dan mendukung aspek-aspek terkait tata kelola dan 

manajemen TI diperusahaan dengan lebih efektif, seperti 

kebijakan dan struktur organisasi. 

6) Memegang kontrol dengan lebih baik terkait solusi TI di 

perusahaan.  

7) Memberikan perusahaan nilai tambah dalam penggunaan TI 

yang efektif dan efisien, pelayanan terhadap pelanggan, 

peraturan dan kebijakan yang jelas, serta peningkatan 

keselarasan antara kebutuhan bisnis dengan TI. 

8) Menghubungkan standar kerangka kerja (framework) lain 

seperti ITIL, TOGAF, PMBOK, PRINCE2, COSO, dan ISO. 

Dengan keterkaitan antara framework COBIT dengan 

framework lainnya, maka akan membantu stakeholder juga 

dalam memahami keterkaitan bermacam-macam kerangka kerja 

(framework) dan cara penggunaan satu sama lain. 

Secara umum, kerangka kerja COBIT 5.0 ini membantu perusahaan 

untuk menciptakan value atau nilai yang optimal dari penggunaan TI dengan 

cara memahami manfaat dan menjaga keseimbangan antara strategi TI dan 
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tujuan bisnis serta mengukur tingkat risiko dan optimalisasi penggunaan 

sumber daya yang efektif dan efisien. COBIT 5.0 juga memungkinkan 

seluruh informasi yang menjadi salah satu aset penting di perusahaan 

dikelola dengan baik dan terstruktur oleh stakeholder agar penggunaan aset 

dapat dimanfaatkan secara optimal.  

2.3.1. Prinsip COBIT 5.0 

COBIT 5.0 didasari oleh 5 Prinsip utama dalam menjalankan 

governance dan management di suatu IT enterprise. 5 Prinsip 

tersebut adalah Meeting stakeholder needs, Covering enterprise 

end-to-end, Applying a single intergrated framework, Enabling a 

holistic approach dan Separating governance from management. 

Penjelasan dari 5 prinsip tersebut antara lain:  

1) Pemenuhan kebutuhan Stakeholder (meeting stakeholder needs) 

Setiap kebutuhan dari stakeholder memiliki tujuan yang 

berbeda-beda, maka dari itu perlunya menciptakan nilai bagi 

para stakeholder-nya dirasa sangat penting agar proses tata 

kelola berjalan dengan baik. Menciptakan nilai ini dilakukan 

dengan cara menjaga keseimbangan antara realisasi benefit, 

optimasi risiko dan penggunaan sumber daya. Kebutuhan 

stakeholder ini diterjemahkan ke dalam Goals Cascade yang 

nantinya dapat ditindaklajuti dan disesuaikan ke dalam tujuan 

perusahaan (Enterprise goals), tujuan yang terkait IT (IT-
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related goals) dan tujuan yang akan dicapai enabler (Enabler 

goals).  

Sumber: COBIT® 5, figure 4. © 2012 ISACA® 

2) Melindungi titik-titik penting perusahaan (covering enterprise 

end-to-end) 

COBIT 5.0 mengintegrasikan pengelolaan TI 

perusahaan kedalam tata kelola perusahaan. Sistem tata kelola 

TI dari COBIT 5.0 ini dapat menyatu dengan sistem tata kelola 

perusahaan secara menyeluruh karena ruang lingkup nya yang 

cukup luas meliputi peran, aktivitas dan hubungan di dalam 

suatu perusahaan. Prinsip kedua ini juga meliputi semua fungsi 

Gambar 2. 2 COBIT 5.0 Goals Casacade Overview 
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dan proses yang dibutuhkan perusahaan termasuk lokasi 

informasi diproses.  

    Sumber: COBIT® 5, figure 9. © 2012 ISACA®  

3) Penggunaan framework yang terintegrasi (applying a single 

intergrated framework) 

COBIT 5.0 dapat menyelaraskan dirinya dengan standar 

dan framework relevan lain, sehingga perusahaan dapat 

menggunakan kerangka kerja COBIT 5.0 sebagai kerangka 

kerja umum dan kerangka kerja lain sebagai standar alternatif 

di lingkup perusahaan yang lain. Selain itu prinsip ini juga 

menyatukan semua pengetahuan yang tersebar dalam berbagai 

framework ISACA (COBIT, VAL IT, Risk IT, BMIS, dan  

ITAF).  

 

4) Memungkinkan pendekatan secara holistic (enabling a holistic 

approach) 

Governance dan manajemen TI yang efektif dan 

efisien pastinya membutuhkan pendekatan yang sifatnya 

menyeluruh, maka dari itu COBIT 5.0 memandang bahwa 

setiap enabler saling mempengaruhi satu sama lain sehingga 

Gambar 2. 3 Key Roles Activities and Relationship 
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komponen yang saling terkait perlu dipertimbangkan secara 

matang jika proses tata kelola ingin berjalan dengan baik. 

 

5) Pemisahan antara tata kelola dengan manajemen (separating 

governance from management) 

COBIT 5.0 memberikan pemisahan yang cukup jelas 

antara tata kelola dan manajemen. Aktivitas dari kedua area 

tersebut berbeda dimana struktur organisasi antara area 

governance dengan management pun berbeda, begitu pula 

dengan tujuannya. 

  Sumber: COBIT® 5, figure 15. © 2012 ISACA® 

 

Perbedaan Governance dengan Management 

 Governance adalah bagian yang memastikan bahwa 

tujuan perusahaan dapat dicapai lewat evaluasi terhadap 

kebutuhan, kondisi, dan pilihan stakeholder. Bagian 

governance ini yang memberikan arahan dan melakukan 

pengambilan keputusan terhadap arah dan tujuan yang 

Gambar 2. 4 COBIT 5.0 Governance and Management Key Areas 
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telah disepakati. Bagian governance ini merupakan 

tanggung jawab dari para C-level dan direksi perusahaan.  

 Manajemen berfungsi sebagai perencana, membangun, 

menjalankan dan memonitor aktifitas yang ditetapkan 

oleh bagian governance untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Di berbagai perusahaan biasanya, manajemen 

menjadi tanggung jawab dari eksekutif manajemen di 

bawah pimpinan CEO. 

2.3.2. Implementasi COBIT 

Menurut ISACA, terdapat 7 tahap dalam siklus implementasi 

COBIT 5.0 bagi organisasi: 

        Sumber: COBIT® 5, figure 4. © 2012 ISACA® 

Gambar 2. 5 Tahap implementasi COBIT 5.0 Bagi suatu Enterprise 
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1) Mengidentifikasi Kebutuhan Pemangku kepentingan 

(Stakeholder) 

Tahap 1 ini dimulai dengan menyadari dan menyetujui 

perlu adanya inisiatif ketika akan melakukan implementasi atau 

perbaikan di dalam sebuah perusahaan. Setelah menyadari 

pentingnya inisiatif, maka selanjutnya dilakukan identifikasi 

terkait apa saja yang diperlukan untuk melakukan implementasi 

dan mana saja titik utama yang memicu perlunya melakukan 

perubahan perbaikan di dalam suatu perusahaan. 

2) Melakukan pemetaan (mapping) antara tujuan organisasi 

dengan enterprise goals COBIT 5.0 

Difokuskan pada mendefinisikan lingkup inisiatif 

implementasi atau perbaikan menggunakan pemetaan COBIT 

terhadap tujuan perusahaan untuk IT-tujuan yang terkait dengan 

proses TI yang terkait, dan mempertimbangkan bagaimana 

skenario risiko juga bisa menyoroti proses kunci yang fokus. 

Tingkat tinggi diagnosa juga dapat berguna untuk scoping dan 

memahami prioritas tinggi daerah yang fokus. Penilaian 

terhadap kondisi saat ini kemudian dilakukan, dan masalah atau 

kekurangan diidentifikasi dengan melakukan penilaian 

kemampuan proses. Skala besar inisiatif harus disusun sebagai 

beberapa iterasi dari kehidupan siklus-untuk setiap inisiatif 

penerapan melebihi enam bulan ada risiko kehilangan 
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momentum, fokus dan dukungan dari para pemangku 

kepentingan.  

Tahap 2 ini membuat agar tujuan TI dengan strategi dan 

risiko perusahaan sejajar, dan memprioritaskan tujuan 

perusahaan, tujuan TI, dan proses TI yang paling penting. 

COBIT 5 menyediakan panduan pemetaan tujuan perusahaan 

terhadap tujuan TI terhadap proses TI untuk membantu 

penyeleksian. Dengan mengetahui tujuan perusahaan dan TI, 

proses penting yang harus mencapai tingkat kapabilitas tertentu 

dapat diketahui. Manajemen perlu tahu kapabilitas yang ada saat 

ini dan dimana kekurangan terjadi. Hal ini dapat dicapai dengan 

cara melakukan penilaian kapabilitas proses terhadap proses-

proses yang terpilih. 

3) Identifikasi 3 enterprise goals terbanyak 

Tahap 3 menetapkan target untuk peningkatan, diikuti 

oleh analisis selisih untuk mengidentifikasi solusi potensial. 

Beberapa solusi akan berupa quick wins dan beberapa berupa 

tugas jangka panjang yang lebih sulit. Prioritas harus diberikan 

kepada proyek yang lebih mudah untuk dicapai dan lebih 

mungkin memberikan keuntungan yang paling besar. Tugas 

jangka panjang perlu dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih 

mudah untuk diselesaikan. 
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4) Melakukan pemetaan (mapping) antara enterprise goals dengan 

IT-related goals COBIT 5.0 

Tahap 4 merencanakan solusi praktis yang layak 

dijalankan dengan mendefinisikan proyek yang didukung 

dengan kasus bisnis yang dapat dibenarkan dan 

mengembangkan rencana perubahan untuk implementasi. 

Kasus bisnis yang dibuat dengan baik akan membantu 

memastikan bahwa keuntungan proyek teridentifikasi, dan 

diawasi secara terus menerus. 

5) Identifikasi 3 IT-related goals terbanyak 

Tahap 5 mengubah solusi yang disarankan menjadi 

kegiatan hari per hari dan menetapkan perhitungan dan sistem 

pemantauan untuk memastikan kesesuaian dengan bisnis 

tercapai dan kinerja dapat diukur. Kesuksesan membutuhkan 

pendekatan, kesadaran dan komunikasi, pengertian dan 

komitmen dari manajemen tingkat tinggi dan kepemilikan dari 

pemilik proses TI dan bisnis yang terpengaruh. 

6) Melakukan Pemetaan dari IT-related goals terpilih ke proses 

COBIT 5.0  

Tahap 6 berfokus dalam transisi berkelanjutan dari 

pengelolaan dan praktik manajemen yang telah ditingkatkan ke 

operasi bisnis normal dan pemantauan pencapaian dari 
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peningkatan menggunakan metrik kinerja dan keuntungan yang 

diharapkan. 

7) Identifikasi proses COBIT 5.0 

Tahap 7 mengevaluasi kesuksesan dari inisiatif secara 

umum, mengidentifikasi kebutuhan tata kelola atau manajemen 

lebih jauh, dan meningkatkan kebutuhan akan peningkatan 

secara terus-menerus. Tahap ini juga memprioritaskan 

kesempatan lebih banyak untuk meningkatkan GEIT (Getting 

Started with Governance of Enterprise IT). 

2.3.3. Proses Dalam Framework COBIT 5.0 

Berikut merupakan penjabaran sub domain yang dimiliki 

oleh masing- masing domain yaitu sebagai berikut: 

1. Domain EDM (Evaluate, Direct and Monitor) 

Proses tata kelola ini berurusan dengan tujuan tata 

pemangku kepentingan dalam melakukan penilaian, optimasi 

risiko dan sumber daya, mencakup praktek dan kegiatan yang 

bertujuan untuk mengevaluasi pilihan strategis, memberikan 

arahan kepada TI dan pemantauan hasilnya. Terdiri dari 5 proses 

dan key governance practice masing-masing, yaitu: 
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Tabel 2. 2 Tabel EDM 

Proses Sub proses 

EDM 01 Ensure Governance 

Framework Setting and 

Maintenance 

EDM01.01 Evaluate the 

governance system. 

EDM01.02 Direct the 

governance system. 

EDM01.03 Monitor the 

governance system. 

EDM02 Ensure Benefit 

Delivery 

EDM02.01 Evaluate value 

optimisation. 

EDM02.02 Direct value 

optimisation. 

EDM02.03 Monitor value 

optimisation. 

EDM03 Ensure Risk 

Optimisation 

EDM03.01 Evaluate risk 

management. 

EDM03.02 Direct risk 

management. 

EDM03.03 Monitor risk 

management 

EDM04 Ensure Resource 

Optimisation 

EDM04.01 Evaluate 

resource management. 

EDM04.02 Direct resource 

management. 

EDM04.03 Monitor resource 

management. 

EDM05 Ensure Stakeholder 

Transparency 

EDM05.01 Evaluate 

stakeholder reporting  

requirements. 

EDM05.02 Direct 

stakeholder communication 

and reporting. 
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Proses Sub proses 

EDM05.03 Monitor 

stakeholder communication 

 

2. Domain APO (Align, Plan and Organise) 

Memberikan arah untuk pengiriman solusi (BAI) dan 

penyediaan layanan dan dukungan (DSS). Domain ini 

mencakup strategi dan taktik, dan mengidentifikasi 

kekhawatiran cara terbaik TI agar dapat berkontribusi pada 

pencapaian tujuan bisnis. Realisasi visi strategis perlu 

direncanakan, dikomunikasikan dan dikelola untuk perspektif 

yang berbeda. Sebuah organisasi yang tepat, serta infrastruktur 

teknologi, harus dimasukkan ke dalam tempatnya. Prosesnya 

terdiri dari: 

Tabel 2. 3 Tabel APO 

Proses Sub Proses 

APO01 Manage the IT 

Management 

Framework 

APO01.01 Define the 

organisational structure 

APO01.02 Establish roles and 

responsibilities 

APO01.03 Maintain the enablers of 

the management system 

APO01.04 Communicate 

Management Objectives  

and Direction 
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Proses Sub Proses 

APO01.05 Optimisation the 

Placement of the IT Function 

APO01.06 Define Information 

(data) and System Ownership 

APO01.07 Manage Continual 

Improvement of Processes 

APO01.08 Ensure Compliance with 

Policies and Procedures 

APO02 Manage 

Strategy 

APO02.01 Understand enterprise 

direction 

APO02.02 Assess the current 

environment, capabilities and 

performance 

APO02.03 Define the target IT 

capabilities 

APO02.04 Conduct a gap analysis 

APO02.05 Define the strategic plan 

and road map 

APO02.06 Communicate the IT 

strategy and direction 

APO03 Manage 

Enterprise 

Architecture 

APO03.01 Develop the enterprise 

architechture vision 

APO03.02 Define reference 

architecture 

APO03.03 Select opportunities and 

solutions 

APO03.04 Define architechture 

implementation 

APO03.05 Provide enterprise 

architechture services 
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Proses Sub Proses 

APO04 Manage 

Innovation 

APO04.01 Create an environment 

conducive to innovation 

APO04.02 Maintain an 

understanding of the enterprise 

environment 

APO04.03 Monitor and scan the 

technology environment 

APO04.04 Assess the potential of 

emerging technologies and 

innovation ideas 

APO04.05 Recommend appropriate 

further initiatives 

APO04.06 Monitor the 

implementation and use of 

innovation 

APO05 Manage 

Portfolio 

APO05.01 Establish Target 

Investment Mix. 

APO05.02 Determine The 

Availability and Sources of Funds 

APO05.03 Evaluate and Select 

Programmes to Fund 

APO05.04 Monitor, Optimise and 

Report on Investment Portfolio 

Investment 

APO05.05 Maintain Portfolios 

APO05.06 Manage Benefits 

Achievement 

APO06 Manage 

Budget and Costs 

APO06.01 Manage finance and 

accounting 

APO06.02 Prioritise resource 

allocations 
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Proses Sub Proses 

APO06.03 Create and maintain 

budgets 

APO06.04 Model and allocate costs 

APO06.05 Manage costs 

APO07 Manage 

Human Resources 

APO07.01 Maintain adequate and 

appropriate staffing 

APO07.02 Identify key IT personnel 

APO07.03 Maintain the skills and 

competencies of personnel 

APO07.04 Evaluate employee job 

performance 

APO07.05 Plan and track the usage 

of IT and business human resources 

APO07.06 Manage contract staff 

APO08 Manage 

Relationships 

APO08.01 Understand business 

expectations 

APO08.02 Identify opportunities, 

risks and constraints for IT to 

enchance the business 

APO08.03 Manage business 

relationship 

APO08.04 Co-ordinate and 

communicate 

APO08.05 Provide input to the 

continual improvement of services 

APO09 Manage 

Service Agreements 

APO09.01 Identify IT services 

APO09.02 Catalogue IT-enabled 

services 
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Proses Sub Proses 

APO09.03 Define and prepare 

service agreements 

APO09.04 Monitor and report 

service levels 

APO09.05 Review service 

agreements and contracts 

APO10 Manage 

Suppliers 

APO10.01 Identify and evaluate 

supplier relationships and contracts 

APO10.02 Select suppliers 

APO10.03 Manage supplier 

relationships and contracts 

APO10.04 Manage supplier risk 

APO10.05 Monitor supplier 

performance and compliance 

APO11 Manage 

Quality 

APO11.01 Establish a quality 

management system (QMS) 

APO11.02 Define and manage 

quality standards, practices and 

procedures 

APO11.03 Focus quality 

management on customers 

APO11.04 Perform quality 

monitoring, control and reviews 

APO11.05 Integrate quality 

management into solutions for 

development and service delivery 

APO11.06 Ensure Continuous 

Improvement 

APO12 Manage Risk APO12.01 Collect data 
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Proses Sub Proses 

APO12.02 Analyse risk 

APO12.03 Maintain a risk profile 

APO12.04 Articulate risk 

APO12.05 Define a risk 

management action portfolio 

APO12.06 Respond to risk 

APO13 Manage 

Security 

APO13.01 Establish and maintain 

an information security 

management system (ISMS) 

APO13.02 Define and manage an 

information security risk treatment 

plan 

APO13.03 Monitor and review the 

ISMS 

 

3. Domain BAI (Build, Acquire and Operate) 

Memberikan solusi dan melewatinya sehingga akan 

berubah menjadi layanan. Untuk mewujudkan strategi TI, solusi 

TI perlu diidentifikasi, dikembangkan atau diperoleh, serta 

diimplementasikan dan terintegrasi ke dalam proses bisnis. 

Perubahan dan pemeliharaan sistem yang ada juga dicakup oleh 

domain ini, untuk memastikan bahwa solusi terus memenuhi 

tujuan bisnis. Prosesnya terdiri dari: 
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Tabel 2. 4 Tabel BAI 

Proses Sub Proses 

BAI01 Manage 

Programmes and 

Projects 

BAI01.01 Maintain a standard 

approach for programme and 

project management 

BAI01.02 Initiate a programme 

BAI01.03 Manage stakeholder 

engagement 

BAI01.04 Develop and mantain 

the programme plan 

BAI01.05 Launch and execute 

the programme 

BAI01.06 Monitor, control and 

report on the programme 

outcomes 

BAI01.07 Start up and initiate 

projects within a programme 

BAI01.08 Plan projects 

BAI01.09 Manage programme 

and project quality 

BAI01.10 Manage programme 

and project risk 

BAI01.11 Monitor and control a 

project 

BAI01.12 Execute a project 

BAI01.13 Close a project 

BAI01.14 Close a programme 

BAI02 Manage 

Requirements Definition 

BAI02.01 Define and maintain 

business functional and technical 

requirements 
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Proses Sub Proses 

BAI02.02 Perform a feasibility 

study and formulate alternative 

solutions 

BAI02.03 Manage requirements 

risk 

BAI02.04 Obtain approval of 

requirements and solutions 

BAI03 Manage 

Solutions Identification 

and Build 

BAI03.01 Design high-level 

solutions 

BAI03.02 Design detailed 

solution component 

BAI03.03 Develop solution 

components 

BAI03.04 Procure solution 

components 

BAI03.05 Build solutions 

BAI03.06 Perform quality 

assurance 

BAI03.07 Prepare for solution 

testing 

BAI03.08 Execute solution 

testing 

BAI03.09 Manage changes to 

requirement 

BAI03.10 Maintain Solutions 

BAI03.11 Define IT services and 

maintain the service portfolio 

BAI04 Manage 

Availability and 

Capacity 

BAI04.01 Assess current 

availability, performance and 

capacity and create a baseline 

BAI04.02 Assess business impact 
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Proses Sub Proses 

BAI04.03 Plan for new or 

changed service requirements 

BAI04.04 Monitor and review 

availability and capacity 

BAI04.05 Investigate and 

address availability, 

performance and capacity issues 

BAI05 Manage 

Organisational Change 

Enablement 

BAI05.01 Establish the Desire to 

Change 

BAI05.02 Form an Effective 

Implementation Team 

BAI05.03 Communicate Desired 

Vision 

BAI05.04 Empower Role Players 

and Identify Short-term Wins 

BAI05.05 Enable Operation and 

Use 

BAI05.06 Embed New 

Approaches 

BAI05.07 Sustain Changes 

BAI06 Manage Changes BAI06.01 Perform impact 

assessment; prioritise and 

authorize changes 

BAI06.02 Manage emergency 

changes 

BAI06.03 Track and report 

change status 

BAI06.04 Close and document 

the changes 

BAI07.01 Establish an 

implementation plan 
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Proses Sub Proses 

BAI07 Manage Change 

Acceptance and 

Transitioning 

BAI07.02 Plan Business 

Process, System and Data 

Conversion 

BAI07.03 Plan acceptance tests 

BAI07.04 Establish a test 

environment 

BAI07.05 Perform acceptance 

tests 

BAI07.06 Promote to production 

and manage releases 

BAI07.07 Provide early 

production support 

BAI07.08 Perform a post - 

implementation review 

BAI08 Manage 

Knowledge 

BAI08.01 Nurture and facilitate 

a knowledge-sharing culture 

BAI08.02 Identify and classify 

sources of information 

BAI08.03 Organise and 

contextualise information into 

knowledge 

BAI08.04 Use and share 

knowledge 

BAI08.05 Evaluate and retire 

information 

BAI09 Manage Assets BAI09.01 Identify and record 

current assets 

BAI09.02 Manage critical assets 

BAI09.03 Manage the asset 

lifecycle 

BAI09.04 Optimise asset costs 
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Proses Sub Proses 

BAI09.05 Manage licences 

BAI10 Manage 

Configuration 

BAI10.01 Establish and mantain 

a configuration model. 

BAI10.02 Establish and 

maintain a configuration 

respository and a baseline 

BAI10.03 Maintain and control 

configuration items 

BAI10.04 Produce status and 

configuration reports 

BAI10.05 Verify and review 

integrity of the configuration 

repository 

 

4. Domain DSS (Deliver, Service and Support) 

Domain ini menggambarkan suatu pengelolaan dimana 

organisasi dapat memastikan bahwa pengelolaan dalam 

dukungan pada pelayanan TI telah berjalan dan sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan organisasi sehingga kegiatan operasional 

suatu organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

Prosesnya terdiri dari: 

Tabel 2. 5 Tabel DSS 

Proses Sub Proses 

DSS01 Manage 

Operations 

DSS01.01 Perform operational 

procedures 

DSS01.02 Manage outsourced IT 

services 
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Proses Sub Proses 

DSS01.03 Monitor IT infrastructure 

DSS01.04 Manage the environment 

DSS01.05 Manage facilities 

DSS02 Manage 

Service Requests and 

Incidents 

DSS02.01 Define incident and 

service request classification 

schemes 

DSS02.02 Record, classify and 

prioritise requests and incidents 

DSS02.03 Verify, approve and fulfill 

service request 

DSS02.04 Investigate, diagnose and 

allocate incidents 

DSS02.05 Resolve and recover from 

incidents 

DSS02.06 Close service requests 

and incidents 

DSS02.07 Track status and produce 

reports 

DSS03 Manage 

Problems 

DSS03.01 Identify and classify 

problems 

DSS03.02 Investigate and diagnose 

problems 

DSS03.03 Raise known errors 

DSS03.04 Resolve and close 

problems 

DSS03.05 Perform proactive 

problem management 

DSS04 Manage 

Continuity 

DSS04.01 Define the business 

continuity policy, objectives, and 

scope 
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Proses Sub Proses 

DSS04.02 Maintain a continuity 

strategy 

DSS04.03 Maintain a continuity 

strategy 

DSS04.04 Exercise, test, and review 

the BCP 

DSS04.05 Review, maintain and 

improve the continuity plan 

DSS04.06 Conduct continuity plan 

training 

DSS04.07 Manage backup 

arrangements 

DSS04.08 Conduct a post – 

resumption review 

DSS05 Manage 

Security Services 

DSS05.01 Protect against malware 

DSS05.02 Manage network and 

connectivity security 

DSS05.03 Manage endpoint security 

DSS05.04 Manage user identity and 

logical access 

DSS05.05 Manage physical access 

to IT assets 

DSS05.06 Manage sensitive 

documents and output devices 

DSS05.07 Monitor the infrastructure 

for security-related events 

DSS06 Manage 

Business Process 

Controls 

DSS06.01 Align control activities 

embedded in business processes with 

enterprise objectives 

DSS06.02 Control the processing of 

information 
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Proses Sub Proses 

DSS06.03 Manage roles, 

responsibilities, access privileges 

and levels of authority 

DSS06.04 Manage errors and 

exceptions 

DSS06.05 Ensure traceability of 

information events and 

accountabilities 

DSS06.06 Secure information assets 

 

5. Domain MEA (Monitor, Evaluate and Assess) 

Menerima solusi dan dapat digunakan bagi pengguna 

akhir. Domain ini berkaitan dengan pengiriman aktual dan 

dukungan layanan yang dibutuhkan, yang meliputi pelayanan, 

pengelolaan keamanan dan kelangsungan, dukungan layanan 

bagi pengguna, dan manajemen data dan fasilitas operasional. 

prosesnya terdiri dari: 

Tabel 2. 6 Tabel MEA 

Proses Sub Proses 

MEA01 Monitor, Evaluate 

and Assess Performance and 

Conformance 

MEA01.01 Establish a 

monitoring approach. 

MEA01.02 Set performance 

and conformance targets 

MEA01.03 Collect and 

process performance and 

conformance data 

MEA01.04 Analyse and 

report performance 
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Proses Sub Proses 

MEA01.05 Ensure the 

implementation of corrective 

actions 

MEA02 Monitor, Evaluate 

and Assess the System of 

Internal Control 

MEA02.01 Monitor internal 

controls 

MEA02.02 Review business 

process controls 

effectiveness 

MEA02.03 Perform control 

self-assessments 

MEA02.04 Identify and 

report control deficiencies 

MEA02.05 Ensure that 

assurance providers are 

independent and qualified 

MEA02.06 Plan assurance 

initiatives 

MEA02.07 Scope assurance 

initiatives 

MEA02.08 Execute 

assurance initiatives 

MEA03 Monitor, Evaluate 

and Assess Compliance with 

External Requirements 

MEA03.01 Identify external 

compliance requirements 

MEA03.02 Optimise 

response to external 

requirements 

MEA03.03 Confirm external 

compliance 

MEA03.04 Obtain 

assuramce of external 

compliance 
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2.3.4. Model Kapabilitas Proses dalam COBIT 5.0 

ISO/IEC 15504 mendefinisikan model penilaian kapabilitas 

proses di COBIT 5.0 dimana ISO/IEC 15504 merupakan standar 

mengenai proses assessment. Model ini mengukur kinerja seluruh 

proses tata kelola dan dapat digunakan untuk melakukan identifikasi 

area mana yang perlu ditingkatkan terkait kinerjanya. Di COBIT 5.0 

ini, setiap level perlu terpenuhi dahulu baru dapat naik ke level 

berikutnya. Jadi, penilaian pada level 1 harus lulus dan tuntas 

terlebih dahulu untuk dapat naik level ke level 2 berdasarkan proses 

outcomes, base practices, activities serta work products pada setiap 

proses yang diteliti menggunakan kerangka kerja COBIT 5.0.  

Kapabilitas proses sendiri merupakan gambaran dari 

kemampuan proses yang digunakan untuk mencapai tujuan bisnis 

saat ini dan yang akan datang. Penilaian kapabilitas proses dilakukan 

untuk mengidentifikasi tingkatan (level) dari kapabilitas proses 

terkait proses yang diteliti. Berdasarkan penilaian kapabilitas proses 

tersebut, maka dapat menentukan langkah selanjutnya untuk 

meningkatkan kapabilitas proses tersebut. Berikut ini merupakan 

pemetaan kondisi dari model kapabilitas yang ditetapkan kerangka 

kerja COBIT 5.0 dengan level 0-5, yaitu: 
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Tabel 2. 7 Deskripsi Tiap Penilaian Model Kapabilitas 

Nilai Deskripsi 

Nilai 0 Incomplete Process 

Nilai 1 Performed Process 

Nilai 2 Managed Process 

Nilai 3 Established Process 

Nilai 4 Predictable Process 

Nilai 5 Optimising Process 

 

 Setiap proses yang dinilai akan menghasilkan 4 skala yang 

digunakan, yaitu:  

Tabel 2. 8 Skala dan Deskripsi Hasil Penilaian 

Skala Deskripsi 

0% sampai 15% Not Achieved 

16% sampai 50% Partially Achieved 

51% sampai 85% Largely Achieved 

86% sampai 100% Fully Achieved 
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