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BAB III  

METODE PENELITIAN   

3.1. Peta Jalan / Roadmap Penelitian 

Peta jalan (Roadmap) penelitian terkait studi pengidentifikasian visi 

misi institusi pendidikan berdasarkan enterprise goals dari kerangka kerja 

COBIT 5.0 adalah sebagai berikut : 

 

Permasalahan tata kelola TI ini ditujukan untuk memahami lebih 

lanjut dasar dari penelitian ini, yang nantinya dimaksudkan untuk 

membentuk kerangka kerja baru yang dikhususkan bagi institusi pendidikan 

dan implementasinya secara nyata. Policy atau kebijakan merupakan suatu 

tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diusulkan oleh seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan 

adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk 

mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Wahab, 2008). 

Maka dari itu, policy atau kebijakan merupakan salah satu hal yang 

Gambar 3. 1 Peta Penelitian 
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mendukung perkembangan suatu organisasi dalam mencapai tujuan 

organisasinya. Begitu juga dengan tata kelola teknologi informasi (TI), di 

dalam organisasi apapun tentunya memerlukan suatu kebijakan yang 

matang terkait pengelolaan teknologi informasi (TI) agar penggunaan 

teknologi informasi (TI) itu sendiri jauh lebih efektif dan efisien. Sebagai 

contoh, salah satu institusi pendidikan ternama di daerah Manado memiliki 

masalah terkait kebijakan dimana institusi tersebut kurang 

mempertimbangkan pentingnya evaluasi kebijakan sehingga optimalisasi 

penggunaan teknologi informasi (TI) menjadi cukup terhambat. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kebijakan merupakan hal yang krusial bagi 

perkembangan suatu organisasi terutama dalam aspek teknologi informasi 

(TI). 

Perkembangan moral dan pendidikan pun juga merupakan salah satu 

hal yang menjadi fokus utama bagi institusi pendidikan. Menurut Irfan 

(2013), keberhasilan untuk membentuk perkembangan moral dan 

pendidikan bagi suatu institusi pendidikan tentunya berada pada semua 

unsur di dalam institusi tersebut, baik pihak pimpinan sampai pada tingkat 

pelayanan dan tantangan yang dihadapi pun tidak lepas dari peranan 

teknologi informasi. Pertukaran data dan informasi dari berbagai penjuru 

dunia, baik positif maupun negatif tidak dapat dihindari. Disinilah peran 

institusi pendidikan dalam pembentukan moral bagi mahasiswa/i yang 

positif lewat tata kelola teknologi informasi (TI) yang baik dalam menyaring 

informasi-informasi dari berbagai media agar mahasiswa bahkan seluruh 
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pemangku kepentingan dalam institusi pendidikan terbiasa akan hal-hal 

positif yang dibagikan lewat berbagai media.  

Institusi pendidikan pun perlu mempertimbangkan kontribusi secara 

nyata bagi pengembangan penelitian ataupun riset. Pendidikan, pengabdian, 

dan penelitian merupakan tiga pilar dasar (tri dharma) pola pikir serta 

kewajiban mahasiswa perguruan tinggi dimana perlu diterapkan agar 

mahasiswa perguruan tinggi berkontribusi secara nyata bagi perkembangan 

negara. Salah satu penghambat dalam penerapan kontribusi tersebut adalah 

tidak maksimalnya penggunaan sarana prasarana penunjang proses 

pendidikan, penelitian dan pengabdian sehingga dibutuhkan suatu 

penerapan tata kelola teknologi informasi (TI) untuk mendukung kontribusi 

mahasiswa dalam melaksanakan tri dharma secara nyata. Selain itu kualitas 

pelayanan dari internal perguruan tinggi juga perlu dikelola secara matang 

mengingat kebutuhan-kebutuhan dari mahasiswa/i maupun staf pengajar 

terus berkembang. Menurut Tjiptono dan Diana (2003), kualitas jasa adalah 

tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Maka dari itu, 

untuk menciptakan keunggulan dan kepercayaan diperlukan prosedur 

pelayanan khususnya untuk dukungan teknologi informasi (TI) yang 

terkelola dengan baik guna meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. 

Mekanisme tata kelola teknologi informasi (TI) juga menjadi salah 

satu permasalahan yang cukup menghambat. Seringkali penerapan 

teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional di perguruan 

tinggi tidak didukung dengan tata kelola teknologi informasi (IT 
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governance) dengan baik sehingga pemanfaatan teknologi informasi (TI) 

tidak optimal. Sebagai contoh, salah satu institusi pendidikan di daerah 

Tangerang belum sepenuhnya melakukan pengelolaan terkait teknologi 

informasi (TI) sehingga hal tersebut berdampak pada kegiatan operasional 

seperti terjadinya kerusakan terhadap sarana yang mendukung kegiatan 

belajar serta beberapa kebutuhan lainnya yang tidak terkontrol dengan baik. 

Untuk mencapai mekanisme tata kelola teknologi informasi (IT governance) 

yang baik, terdapat beberapa faktor yang mendukung keselarasan antara 

bisnis dengan teknologi informasi (TI) seperti: 

 Keterlibatan teknologi informasi (TI) dalam pembangunan 

strategi sehingga tidak ada kesenjangan antara bisnis 

dengan teknologi informasi (TI). 

 Manajemen teknologi informasi (TI) memahami bisnis atau 

kegiatan operasionalnya. 

 Memprioritaskan proyek teknologi informasi (TI) dengan 

baik sehingga proyek teknologi informasi (TI) yang 

bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional dapat 

berjalan dengan optimal dan tidak menghambat kegiatan 

operasional sehari-hari. 

 Dukungan stakeholder (pemangku kepentingan) terhadap 

teknologi informasi (TI) 

 Frekuensi komunikasi yang terjaga antara pengguna (user) 

dengan departemen teknologi informasi (TI). 
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 Melakukan monitoring secara berkala terhadap kinerja tata 

kelola teknologi informasi (TI). 

Untuk jangka panjang, penelitian ini  merupakan tahap awal dimana 

terdapat 2 tahap lainnya yaitu pembentukan kerangka kerja dan 

implementasi secara langsung di institusi pendidikan. Roadmap penelitian 

dapat digambarkan sebagai berikut :  

Tahap pertama inilah yang menjadi fokus pada penelitian ini dimana 

proses dari kerangka kerja COBIT 5.0 perlu diidentifikasi terlebih dahulu 

agar sesuai dengan kebutuhan utama dari institusi pendidikan. Keluaran dari 

tahap pertama dari penelitian ini berupa beberapa proses dari kerangka kerja 

COBIT 5.0 yang sesuai dengan institusi pendidikan sehingga nantinya 

proses ini menjadi acuan utama untuk tahap ke 2 yaitu pembentukan 

kerangka kerja baru. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk 

merealisasikan keluaran (hasil) pada tahap pertama ini adalah dengan 

Tahap 1

• Identifikasi
Kebutuhan dan
Kesesuaian
Proses

Tahap 2

•Pembentukan
Kerangka Kerja
Baru

Tahap 3

• Implementasi
Secara
Langsung

Gambar 3. 2 Peta Penelitian Jangka Panjang 

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



 

58 
 

5
8

 
melakukan pemetaan terhadap institusi pendidikan terakreditasi “A” di 

Indonesia sesuai dengan tujuannya, mengidentifikasi kebutuhan serta 

melakukan evaluasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi. 

3.2. Objek Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian dan sebagai kebutuhan, maka objek 

penelitian merupakan salah satu hal yang menjadi dasar dalam penelitian 

ini. Menurut Sugiyono (2010), Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang 

sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal. Dalam penelitian 

ini memberlakukan dua jenis variabel yang menjadi objek penelitian, yaitu: 

1) Variabel independen (variabel X) yaitu variabel yang 

mempengaruhi dan mempunyai hubungan dengan variabel lain. 

Dalam kasus ini, variabel independen nya adalah proses dari 

COBIT 5.0. Proses COBIT 5.0 sendiri terdiri dari 37 proses 

dimana proses terbagi menjadi 5 domain yaitu APO (Align, Plan 

& Organize), BAI (Build, Acquire & Implement), DSS (Deliver, 

Service & Support), MEA (Monitor, Evaluate & Assess) & EDM 

(Evaluate, Direct & Monitor).  

2) Variabel dependen (variabel Y) yaitu variabel yang menjadi 

akibat dari variabel bebas. Dalam kasus ini variabel Dependen 

nya adalah 50 institusi pendidikan di Indonesia yang terakreditasi 

“A”.  
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Tabel 3. 1 Institusi Pendidikan Beserta Nomor Surat Keputusan 

     Sumber: www.dikti.go.id 

Institusi Pendidikan No. SK 

Akademi Kepolisian Semarang 0570/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2016 

Institut Pertanian Bogor 067/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 

Institut Teknologi Bandung 066/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember 015/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 168/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015 

Politeknik Negeri Bandung 2984/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

Politeknik Negeri Semarang 2987/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas 

Surabaya 
2985/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta 3005/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

Universitas Airlangga 024/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 

Universitas Andalas 039/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 

Universitas Bina Nusantara 2991/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

Universitas Brawijaya 367//BAN-PT/Ak-SURV/PT/IX/2014 

Universitas Diponegoro 125/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/V/2013 

Universitas Gadjah Mada 068/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 

Universitas Gunadarma 029/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 

Universitas Hasanuddin 079/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 

Universitas Indonesia 069/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 

Universitas Islam Indonesia 065/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang 
032/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 
283/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 

Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta 
126/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/V/2013 

Universitas Jember 710/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015 

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 3007/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

Universitas Katolik Soegijapranata 0384/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2017 

Universitas Katolik Widya Mandala 

Surabaya 
2994/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

Universitas Kristen Petra 021/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 
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Institusi Pendidikan No. SK 

Universitas Lampung 2992/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

Universitas Mercu Buana 3001/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

Universitas Muhammadiyah Malang 074/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. 

Hamka 
3128/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 061/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 

Universitas Multimedia Nusantara 3000/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

Universitas Negeri Jakarta 763/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015 

Universitas Negeri Malang 240/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 

Universitas Negeri Medan 2988/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

Universitas Negeri Padang 2989/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

Universitas Negeri Semarang 3174/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

Universitas Negeri Yogyakarta 3127/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

Universitas Padjadjaran 013/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 

Universitas Pembangunan Nasional 

Veteran Jawa Timur 
2982/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

Universitas Pendidikan Indonesia 2990/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

Universitas Pertahanan 3126/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

Universitas Sanata Dharma 2993/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

Universitas Sebelas Maret 016/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 

Universitas Sriwijaya 2996/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

Universitas Surabaya 1026/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2015 

Universitas Syiah Kuala 736/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015 

Universitas Telkom 3125/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

Universitas Udayana 2999/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 

 

3.3. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu studi 

analisis yang di adaptasi dari kerangka kerja (framework) COBIT 5.0 

dimana hasilnya berupa beberapa proses yang sesuai bagi institusi 

pendidikan sebagai acuan dalam pembentukan kerangka kerja baru 
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(framework) dan proses implementasinya secara langsung bagi institusi 

pendidikan. Penyusunan kerangka kerja baru dan proses implementasi 

secara langsung bagi institusi pendidikan dilakukan dengan tahapan awal 

melakukan pemetaan antara visi misi perguruan tinggi dengan enterprise 

goals dari COBIT 5.0 sampai dengan mengetahui proses apa saja yang 

sesuai dalam institusi pendidikan berdasarkan kerangka kerja (framework) 

COBIT 5.0 menurut para expert COBIT 5.0. 

3.4. Metode Pelaksanaan atau Pendekatan Teoritik 

3.4.1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam Penelitian ini, adapun sifat penelitiannya berupa 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu 

jenis penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-

fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena 

buatan manusia. Fenomena tersebut bisa berupa bentuk, aktivitas, 

karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan 

antara fenomena yang satu dengan yang lainnya (Sukmadinata, 

2006). Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk 

membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi dari daerah tertentu (Dirjen Dikti 

,1981).  

Menurut Etna Widodo dan Mukhtar (2000), penelitian 

deskriptif kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis 

tertentu, melainkan menggambarkan suatu gejala, variabel, atau 
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keadaan dengan apa adanya. Maka dari itu, penelitian yang didasari 

oleh permasalahan tata kelola teknologi informasi (TI) pada institusi 

pendidikan ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif 

dimana nantinya penelitian ini memberikan gambaran secara 

sistematis terhadap objek yang akan diteliti untuk mengatasi 

masalah di lapangan.  

3.4.2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena 

yang terjadi dan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 

2007). Format desain penelitian kualitatif sendiri terdiri dari tiga 

model, yaitu format verifikasi, format deskriptif, dan format 

grounded research. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif 

dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan 

gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu 

tentang gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993).  

3.4.3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan terdiri dari data 

primer dan data sekunder. Menurut Umar (2003 : 56), data primer 

merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh 

peneliti sebagai objek penulisan. Sementara menurut Sugiyono 

(2010:137), data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 
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memberikan data kepada pengumpul data (peneliti), misalnya lewat 

orang lain atau lewat dokumen. Dengan kata lain, datanya tidak 

diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti (Marzuki,2002). 

Dalam penelitian ini, data sekunder berupa hasil dari penelitian 

terdahulu serta publikasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian 

ini. Sedangkan data primer berupa visi misi dari setiap institusi 

pendidikan terakreditasi “A” dan hasil pemetaan enterprise goals 

dari para expert COBIT 5.0 sebagai sumbernya. 

3.4.4. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data terbagi menjadi dua yaitu 

untuk data primer menggunakan observasi dan wawancara. 

Sedangkan untuk data sekunder, pengumpulan data berupa studi 

pustaka (penelitian terdahulu).  

A. Data Primer 

1) Analisis dan Observasi  

Menurut Sutrisno Hadi (2013 : 145), observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Yang 

terpenting diantara keduanya ialah proses-proses ingatan 

dan pengamatan. Dengan kata lain, peneliti menggunakan 

pengamatan dalam melakukan analisis terhadap suatu objek 

penelitian. Secara singkat, Observasi merupakan salah satu 

metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
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melakukan pengamatan terhadap perilaku dan lingkungan, 

baik sosial dan material individu atau kelompok yang 

diamati (gall, 2003). Dalam penelitian ini, enterprise goals 

berdasarkan visi misi institusi pendidikan di analisis 

terlebih dahulu oleh peneliti sebelum melakukan proses 

wawancara. Hal tersebut dilakukan untuk menyaring setiap 

tujuan sesuai kebutuhan institusi pendidikannya masing-

masing dengan enterprise goalsnya. 

 

2) Wawancara 

Secara umum, wawancara merupakan proses tanya 

jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung 

untuk menggali suatu informasi. Menurut Nazir (1988) 

wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab 

(responden). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan 

dengan in-depth interview, yaitu proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana 

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial 

yang relatif lama (Sutopo 2006 : 72).   
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Wawancara dalam penelitian ini juga dilakukan 

secara tidak terstruktur (terbuka) dimana wawancara 

terhadap expert dilakukan tanpa dipersiapkan terlebih 

dahulu. Dengan kata lain, wawancara terhadap expert tidak 

hanya terpaku pada hasil observasi yang telah peneliti 

lakukan saja tetapi juga dapat memberi kesimpulan lain. 

Selain itu, para expert juga berpartisipasi dalam melakukan 

pemetaan (mapping) dari visi misi ke dalam enterprise 

goals. 

 

B. Data Sekunder 

1) Studi Pustaka 

Untuk data sekunder menggunakan identifikasi 

dengan metode studi kepustakaan, dimana metode studi 

kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh data 

sekunder, seperti mengumpulkan data berupa jurnal-jurnal 

ataupun buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti, peraturan perundangan, dokumen-dokumen, 

dan lain-lain. Dengan kata lain proses studi kepustakaan ini 

melibatkan pencarian dari dasar-dasar teori serta penelitian 

sebelumnya untuk mendukung penelitian ini. Beberapa 

teori-teori yang terkait dengan penelitian ini seperti 

kerangka kerja COBIT, audit sistem informasi, 

implementasi tata kelola teknologi informasi, dan teori 
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pendukung lainnya seperti jurnal yang berkaitan dengan 

implementasi tata kelola teknologi informasi (IT 

governance) ataupun penelitian yang serupa namun 

berbeda objek.  

Studi pustaka ini dilakukan dengan membaca, 

merangkum, mengkaji, kemudian menuliskannya sesuai 

dengan tujuan penelitian ini. Beberapa teori ataupun 

penelitian yang diambil dilakukan via internet (browsing) 

karena dasar-dasar teori serta penelitian yang diambil masih 

cukup jarang ditemui. Beberapa situs seperti 

googleschoolar, researchgate, Elsevier, genesis library dan 

OAPEN library menjadi sumber dalam proses studi literatur 

untuk penelitian ini. 

3.5. Analisis Data 

Seperti yang sudah dijelaskan di bagian pendekatan penelitian, 

dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif mengingat 

sebagian besar data yang terkumpul merupakan data kualitatif. Penggunaan 

metode kualitatif digunakan karena dalam penelitian ini tujuannya adalah 

untuk memahami kebenaran suatu data dan memahami suatu makna 

dibalik data yang terlihat seperti visi misi setiap institusi pendidikan. 

Metode ini juga lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 

pengaruh bersama dan terhadap pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2005). 

Prosedur analisis penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 
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1) Mengidentifikasi masalah 

Identifikasi masalah ini dilakukan untuk mengetahui 

permasalahan dasar terkait penerapan tata kelola teknologi informasi 

(IT governance) terhadap institusi pendidikan. Dari beberapa 

penelitian yang mengangkat topik mengenai tata kelola teknologi 

informasi (IT governance) di perguruan tinggi, dan sudah mencoba 

mengadopsi kerangka kerja (framework) COBIT belum dapat secara 

sepenuhnya menggambarkan model IT governance yang tepat untuk 

sebuah perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan COBIT 

merupakan kerangka kerja (framework) yang bukan diciptakan 

secara spesifik untuk perguruan tinggi, serta belum ada suatu model 

yang dijadikan oleh perguruan tinggi sebagai acuan dalam 

Identifikasi masalah

Mengumpulkan Visi 
Misi setiap institusi 

pendidikan terakreditasi 
“A” di Indonesia

Melakukan Pemetaan 
(mapping) antara tujuan 

organisasi dengan 
enterprise goals COBIT 

5.0

Wawancara dengan 
para expert COBIT 

terkait pemetaan 
(mapping) enterprise 

goals

Identifikasi 3 enterprise 
goals paling sesuai 

dengan institusi 
pendidikan

Melakukan Pemetaan 
(mapping) antara 

enterprise goals dengan 
IT-related goals COBIT 

5.0

Identifikasi IT-related 
goals

Melakukan pemetaan 
(Mapping) antara IT-

related goals dengan 37 
proses dari COBIT 5.0

Melakukan analisis dan 
identifikasi proses yang 

paling sesuai dengan 
institusi pendidikan di 

Indonesia

Gambar 3. 3 Langkah Kerangka Pikir 
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mengadopsi IT governance secara baik (Yanosky & Caruso, 2008; 

Yunis & Telaumbanua, 2014, 2015).  

 

2) Mengumpulkan Visi Misi setiap institusi pendidikan terakreditasi 

“A” di Indonesia 

Setelah mengidentifikasi permasalahan, tahap selanjutnya 

adalah melakukan pengumpulan visi misi dari setiap institusi 

pendidikan. Visi misi (tujuan institusi pendidikan) inilah yang 

menjadi acuan utama dalam melakukan pemetaan nantinya ke dalam 

enterprise goals, IT-related goals hingga proses dari kerangka kerja 

COBIT 5.0. Visi misi ini diambil secara langsung dari sumbernya 

dan juga lewat website resmi institusi pendidikan terkait.   

 

3) Melakukan Pemetaan (mapping) antara tujuan organisasi dengan 

enterprise goals COBIT 5.0 

Tahap ini merupakan tahap dimana peneliti mulai melakukan 

observasi awal untuk mendapatkan gambaran terkait enterprise 

goals dari kerangka kerja (framework) COBIT 5.0 lewat pemetaan 

(mapping) berdasarkan visi misi (tujuan institusi pendidikan) yang 

telah dikumpulkan sebelumnya. Tahap ini merupakan tahap dimana 

peneliti mulai melakukan pemetaan (mapping) dari visi misi 50 

institusi pendidikan terakreditasi “A” ke dalam 17 enterprise goals 

dimana hasil pemetaan (mapping) yang dilakukan pada tahap ini 

berfungsi sebagai acuan bagi ke 4 expert nantinya dalam melakukan 
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pemetaan (mapping) dari visi misi ke dalam institusi pendidikan. 17 

enterprise goals tersebut antara lain: 

Tabel 3. 2 Kode dan Deskripsi Enterprise goals 

Kode  Enterprise goals COBIT 5.0 

EG1 Stakeholder value of business investments 

EG2 Portfolio competitive products and services 

EG3 Managed business risk (safeguarding assets) 

EG4 Compliance with external laws and regulation 

EG5 Financial transparency 

EG6 Customer oriented service culture 

EG7 Business service continuity and availability 

EG8 Agile responses to a changing business environment 

EG9 Information based strategic decision making 

EG10 Optimisation of service delivery costs 

EG11 Optimisation of business process functionality 

EG12 Optimisation of business process costs 

EG13 Managed business change programmes 

EG14 Operational and staff Productivity 

EG15 Compliance with internal policies 

EG16 Skilled and motivated people 

EG17 Product and business innovation culture 

 

4) Wawancara dengan para expert COBIT terkait pemetaan (mapping) 

enterprise goals  

Tahap ini merupakan tahap dimana peneliti melakukan 

wawancara terhadap 4 expert yang tersertifikasi COBIT 5.0 (ibu 

Wella, pak Yusuf, pak Husni dan pak Bayu) dari berbagai latar 

belakang yang berbeda untuk menguji kebenaran pemetaan 

enterprise goals bagi setiap institusi pendidikan. Di tahap ini, para 

expert juga melakukan pemetaan (mapping) terhadap enterprise 

goals sehingga tidak hanya mengacu pada hasil observasi peneliti di 

tahap sebelumnya, namun juga para expert ikut serta dalam 

melakukan analisis pemetaan (mapping) enterprise goals terhadap 

setiap institusi pendidikan. Setelah melakukan pemetaan (mapping), 
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setiap expert nantinya akan melakukan identifikasi enterprise goals 

dimana masing-masing expert akan mengambil kesimpulan 3 

enterprise goals yang paling sesuai bagi institusi pendidikan (bukan 

yang terbanyak) dan expert terakhir menentukan 3 enterprise goals 

untuk melanjutkan pemetaan lebih dalam dari 3 enterprise goals 

tersebut ke dalam IT-related goals. Tabel pemetaan (mapping) di 

cetak sebanyak 4 rangkap dan dibagikan secara merata namun 

perbedaannya terletak pada pemetaan expert terakhir dimana expert 

terakhir melakukan pemetaan (mapping) ketika 3 expert lainnya 

telah selesai melakukan pemetaan (mapping). Expert terakhir dipilih 

sebagai penentu untuk melakukan identifikasi 3 enterprise goals 

yang paling sesuai dikarenakan expert tersebut memiliki 

pengalaman sebagai praktisi & kemampuan dalam bidang auditing 

IT yang kompeten (dapat dilihat di CV lampiran).  

5) Identifikasi 3 enterprise goals paling sesuai dengan institusi 

pendidikan 

Setelah melakukan pemetaan (mapping) dari tujuan institusi 

pendidikan ke enterprise goals, maka ditahap ini prosedur 

identifikasi enterprise goals yang paling sesuai dilakukan. Seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya, proses identifikasi 3 enterprise 

goals ini dilakukan oleh expert terakhir dimana identifikasi 

dilakukan berdasarkan seluruh kesimpulan enterprise goals yang 

telah didapatkan oleh expert sebelumnya. 
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6) Melakukan Pemetaan (mapping) antara enterprise goals dengan IT-

related goals COBIT 5.0 

Setelah mendapatkan 3 enterprise goals yang paling sesuai 

dengan institusi pendidikan, maka tahap selanjutnya adalah 

melakukan pemetaan (mapping) dari 3 enterprise goals terpilih ke 

dalam IT-related goals. Prosedur pemetaan dari enterprise goals ke 

dalam IT-related goals ini dilakukan dengan mengacu pada standar 

dari pemetaan dari COBIT 5.0 dimana 3 enterprise goals 

teridentifikasi sebelumnya dipetakan ke dalam 17 IT-related goals 

oleh peneliti secara langsung dan bukan dipetakan oleh expert.  

Tabel 3. 3 Kode dan Deskripsi IT-related goals 

Kode IT-related goals COBIT 5.0 

IT-G1 Alignment of IT and business strategy 

IT-G2 IT compliance and support for business compliance with 

external laws and regulations 

IT-G3 Commitment of executive management for making IT-

related decisions IT-G4 Managed IT-related business risk 

IT-G5 Realised benefits from IT-enabled investments and services 

portfolio IT-G6 Transparency of IT costs, benefits and risk 

IT-G7 Delivery of IT services in line with business requirements 

IT-G8 Adequate use of applications, information and technology 

solutions IT-G9 IT agility 

IT-G10 Security of information, processing infrastructure and 

applications IT-G11 Optimisation of IT assets, resources and Capabilities 

IT-G12 Enablement and support of business processes by 

integrating applications and technology into business 

processes IT-G13 Delivery of programmes delivering benefits, on time, on 

budget, and meeting requirements and quality standards 

IT-G14 Availability of reliable and useful information for decision 

making IT-G15 IT compliance with internal policies 

IT-G16 Competent and motivated business and IT personnel 

IT-G17 Knowledge, expertise and initiatives for business innovation 

 

7) Identifikasi IT-related goals  
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Setelah melakukan pemetaan dari enterprise goals ke dalam 

IT-related goals, tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi 

IT-related goals untuk di analisis lebih lanjut. IT-related goals yang 

dipilih untuk dipetakan ke dalam enabler goals di tahap selanjutnya 

memiliki status primary dan bukan secondary. IT-related goals 

inilah nantinya yang menjadi acuan dari kebutuhan teknologi 

informasi (TI) bagi institusi pendidikan untuk melakukan 

identifikasi kesesuaian proses dalam pembentukan kerangka kerja 

baru di tahap 2 nanti.  

 

8) Melakukan pemetaan (Mapping) antara IT-related goals dengan 37 

proses dari COBIT 5.0 

Selanjutnya tahap pemetaan (mapping) ini merupakan 

pemetaan terakhir untuk mendapatkan keluaran proses dari kerangka 

kerja COBIT 5.0 untuk di adaptasi kedalam kerangka kerja baru 

yang sesuai bagi institusi pendidikan. Sama seperti pada tahap 

sebelumnya dimana identifikasi IT-related goals ditetapkan 

berdasarkan status primary dan bukan secondary, begitu juga dengan 

tahap ini dimana identifikasi enabler goals (process) dilakukan 

berdasarkan pemetaan dari seluruh IT-related goals teridentifikasi 
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sebelumnya ke dalam enabler goals (process) yang berjumlah 37 

dengan status primary dan bukan secondary.        

Sumber: COBIT® 5, figure 10. © 2012 ISACA® 

9) Melakukan analisis dan identifikasi proses yang paling sesuai 

dengan institusi pendidikan di Indonesia 

Setelah pemetaan (mapping) dari IT-related goals ke dalam 

enabler goals (process) dilakukan, kemudian didapatkanlah hasilnya 

berupa beberapa proses yang sesuai bagi institusi pendidikan dimana 

enabler goals (process) tersebut diambil berdasarkan banyaknya 

keluaran dari pemetaan yang dilakukan dari IT-related goals ke 

dalam enabler goals (process), dimulai dari 3 hingga 5 hasil 

keluaran berdasarkan pemetaan (mapping) yang dilakukan dari IT-

related goals teridentifikasi ke dalam enabler goals (process). 

Proses-proses inilah yang nantinya menjadi acuan untuk penelitian 

tahap ke 2 dalam pembentukan kerangka kerja baru khusus untuk 

                Gambar 3. 4 Process Governance and Management Enterprise IT 
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institusi pendidikan. Dalam penelitian ini pun, terdapat langkah 

nyata dan juga perbandingan-perbandingan secara umum dari 

proses-proses teridentifikasi terhadap beberapa kerangka kerja 

ataupun standar yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan standar 

COBIT 5.0, standar BAN-PT institusi dan juga beberapa 

rekomendasi penelitian terdahulu terkait pengukuran kapabilitas 

terhadap institusi pendidikan.
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