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Abstrak

Manajemen Teknologi Informasi (TI) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan
kebijakan sebuah perguruan tinggi untuk meraih good university governance. Kajian terhadap manajemen TI di
perguruan tinggi perlu dilakukan untuk mengukur sejauhmana penerapan TI mampu mendukung kegiatan tri
darma perguruan tinggi. Kajian yang dilakukan dalam bentuk audit manajemen TI dapat digunakan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan pengembangan fasilitas TI perguruan tinggi dan kendala yang
mempengaruhinya. Pengukuran yang dilakukan dalam audit manajemen TI perguruan tinggi menggunakan
COBIT terdiri atas delapan domain. Pengukuran hasil audit manajemen TI perguruan tinggi di STIE Perbanas
Surabaya memiliki tingkat kemapanan (maturity level) sebagai berikut: 1. Komponen Infrastruktur TI berada di
level 3 (define process), 2. Komponen Suprastruktur Kampus di level 3 (define process), 3. Komponen Profil
Pemangku Kepentingan berada di level 3 (define process), 4. Komponen Ragam Pemanfaatan TI & Aplikasi
berada di level 4 (managed and measurable), 5. Komponen Strategi Pendidikan Nasional di level 3 (define
process), 6. Komponen Dampak Penerapan Teknologi berada di level 4 (managed and measurable), 7.
Komponen Komunitas Eksternal di level 2 (repeatable but intuitive), 8. Komponen Adopsi Trend berada di level
3 (define process).

Kata kunci: Audit Manajemen TI, Tri Darma Perguruan Tinggi, COBIT, Maturity Level.

1. Pendahuluan

Teknologi Informasi (TI) saat ini menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dalam perusahaan,
bukan lagi menjadi fungsi terpisah yang tidak
terintegrasi dengan bisnis. Tidak hanya bisnis,
teknologi informasi juga perlu dikelola dengan
mengacu pada best practice yang mengacu pada
kerangka kerja pengelolaan proses teknologi
informasi (Sarno 2009). Tata kelola TI yang baik,
terstruktur dan handal merupakan suatu kebutuhan
yang mutlak bagi pelayanan pendidikan terutama
pada perguruan tinggi. Tujuan utama dari tata kelola
TI adalah untuk mengurangi risiko dan memastikan
bahwa investasi dalam bentuk sumber daya TI dapat
menambah nilai korporasi (Hall 2011).

Peranan TI yang signifikan harus
diimbangi dengan pengaturan dan pengelolaan yang
tepat sehingga kerugian yang mungkin terjadi dapat
dihindari. Kerugian yang dimaksud bisa dalam
bentuk informasi yang tidak akurat sehingga dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan yang salah,
kehandalan perangkat TI yang kurang bagus
sehingga banyak komplain, dls. Berbagai masalah
TI yang muncul akan mempengaruhi efektifitas dan
efisiensi dalam pencapaian tujuan dan strategi
organisasi (Fitrianah 2008).

Keberhasilan implementasi TI dalam
mendukung kebutuhan bisnis membuat manajemen
harus dapat menempatkan sistem kendali internal &
eksternal pada tempatnya (Sarno 2009). Salah satu
model acuan yang dapat digunakan untuk
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mengetahui tingkat kemapanan tata kelola
perguruan tinggi adalah model audit manajemen TI
perguruan tinggi yang mengacu pada ZEN Smart
Campus. Pembahasan dalam penelitian adalah
“Bagaimana mengukur tingkat kemapanan
Manajemen TI sebuah perguruan tinggi dan
bagaimanakah hasil analisisnya (studi kasus di STIE
Perbanas Surabaya)?”

2. Landasan Teori
2.1. Kerangka Kerja ZEN Smart Campus

ZEN Smart Campus merupakan
pengukuran indeks, pemeringkatan dan sekaligus
pemetaan perguruan tinggi yang melaksanakan atau
memanfaatkan TI dalam kegiatan pendidikan di
lingkungan kampus Indonesia yang dilakukan oleh
Tim Penilai dari Telkom Smart Campus Award
(Tesca 2013). ZEN Smart Campus merupakan salah
satu kerangka kerja (framework) dalam mendukung
tata kelola teknologi informasi perguruan tinggi.
Metode perhitungan indeks TI dan pemeringkatan
perguruan tinggi berdasarkan metode ZEN Smart
Campus disusun berdasarkan delapan domain
(Tesca 2013), yaitu:
a. Suprastruktur Kampus
b. Infrastruktur Teknologi
c. Profil Pemangku Kepentingan
d. Ragam Pemanfaatan Aplikasi
e. Strategi Pendidikan Nasional
f. Dampak dan Manfaat Penerapan Teknologi
g. Komunitas Eksternal
h. Adopsi Trend

Domain yang terdapat pada framework
ZEN Smart Campus merupakan perpaduan
komponen kriteria yang terdapat di COBIT dan IT-
IL yang diaplikasikan pada perguruan tinggi.
Pengaturan tata kelola dan sumber daya TI dengan
menggunakan sekumpulan proses teknologi
informasi yang terstruktur akan dapat memberikan
informasi yang dibutuhkan dan pelayanan yang
sangat baik.

2.2. Tingkat Kemapanan

Model tingkat kemapanan (maturity level)
digunakan sebagai alat untuk melakukan
benchmarking dan self-assessment oleh manajemen
teknologi informasi secara lebih efisien. Model
kemapanan untuk pengelolaan dan kontrol pada
proses teknologi informasi didasarkan pada metoda
evaluasi suatu organisasi, sehingga dapat
mengevaluasi sendiri, mulai dari level 0 (non-

existent) hingga level 5 (optimised). Pengukuran
tingkat kemapanan dengan model kemapanan yang
disediakan COBIT berbasis pada cara pengukuran
yang digunakan oleh Pederiva (2003). Perlu
diketahui bahwa penilaian tingkat kemapanan
bukanlan merupakan tujuan akhir, akan tetapi
digunakan sebagai pendukung hal-hal tertentu bagi
organisasi, yaitu:
a. Memperoleh kepedulian semua pihak yang

terlibat dalam kendali proses
b. Identifikasi kelemahan pada tiap bagian dalam

kendali proses tersebut.
c. Identifikasi prioritas peningkatan atau

perbaikan pada tiap bagian dari kendali proses
tersebut.

Tingkat kemapanan tata kelola TI menurut
COBIT diukur dari tingkat kemapanan proses-
proses/aktivitas pengelolaan TI yang menerapkan
mekanisme kontrol yang terdapat dalam 34 proses di
bawah domain PO, AI, DS, ME (IT Governance
Institute 2007). COBIT mengukur tingkat
kemapanan dengan konsep kategori enam maturity
level Capability Maturity Model (CMM) dari
Software Engineering Institute dengan deskripsi (IT
Governance Institute 2008) sebagai berikut:
a. Non-Existent (0 = Management processes are

not applied at all)
b. Adhoc (1 = Processes are ad hoc and

disorganized)
c. Repeatable (2 = Processes/allow a regular

pattern)
d. Defined (3 = Processes are documented and

communicated)
e. Managed (4 = Processes are monitored and

measured)
f. Optimized (5 = Best practices are followed and

automated)
Sedangkan menurut Godfrey (2008), tingkat
kemapanan  tata kelola TI didefinisikan menjadi
lima tingkatan, yaitu Initial (level 1), Managed
(level 2), Defined (level 3), Quantitatively Managed
(level 4), Optimizing (level 5).
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Gambar 1. Tingkat Kemapanan COBIT 4.1
(Godfrey 2008)

3. Tujuan Penelitian

Dengan adanya audit manajemen TI,
perguruan tinggi dapat memperoleh keyakinan atas
kondisi fasilitas teknologi informasi yang telah

dipergunakan. Sedangkan untuk para pengambil
keputusan atau manajemen dapat mengambil
manfaat sebagai pertimbangan dalam keputusan
investasi di bidang TI serta infrastrukturnya,
menentukan arsitektur informasi, keputusan
pengadaan TI, kemanfaatan TI untuk pihak ekternal
dan menyusun rencana strategis TI sebagai bagian
dari upaya peningkatan tata kelola TI.

4. Metodologi
4.1. Tahapan Audit Manajemen TI

Alur proses audit dimulai dari
pengumpulan informasi dan proses terkait
pengolahan data sampai dengan analisis SWOT
bidang TI seperti Gambar 2.

Gambar 2. Tahapan Audit Manajemen TI

4.2. Pengumpulan & Pengolahan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini
berasal dari kuesioner. Isian/pertanyaan didalam
kuesioner sebanyak 108 (seratus delapan) dan
dikelompokkan sesuai dengan delapan komponen
yang ada dalam ZEN Smart Campus, yaitu:
a. Infrastruktur Teknologi, kuesioner terdiri atas

13 pertanyaan
b. Suprastruktur Kampus, kuesioner terdiri atas

27 pertanyaan

c. Profil Pemangku Kepentingan, kuesioner
terdiri atas 14 pertanyaan

d. Ragam Pemanfaatan dan Aplikasi, kuesioner
terdiri atas 16 pertanyaan

e. Strategi Pendidikan Nasional, kuesioner terdiri
atas 13 pertanyaan

f. Dampak & Manfaat Penerapan Teknologi,
kuesioner terdiri atas 12 pertanyaan

g. Komunitas Eksternal, kuesioner terdiri atas 8
pertanyaan

h. Adopsi Tren, kuesioner terdiri atas 15
pertanyaan
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4.3. Metode Pengukuran

Pengukuran yang digunakan dalam
perhitungan hasil audit untuk mendapatkan
skor/nilai dari tingkat kemapanan setiap domain
(Pedriva, 2003) adalah:
a. Computation of the maturity level compliences

value, terdiri atas empat parameter dengan
perhitungan sebagai berikut:

Computation of the Maturity Level Compliences Value

Maturity
Level

Sum of
statements
compliance

values

Number of
maturity level

statements

Maturity
compliance

value

(A) (B) ( C ) D = B / C

b. Computation of the normalize compliance
vector, terdiri atas dua parameter dengan
perhitungan berikut:

Computation of the normalized Complience Vector

Not normalized
compliences value

Normalized compliences
value

E = B / C F = E / Sum(E)

c. Computation of the summary maturity level,
terdiri atas dua parameter dengan perhitungan
berikut:

Computation of the Summary Maturity Level

Normalized compliences
value

Contribution

G = E / Sum(E) H = A * G

Catatan: nilai “Total Maturity Level” yang dijadikan
sebagai dasar nilai audit didapatkan dari

penjumlahan () kolom “Contribution” yang
merupakan perkalian antara Maturity Level (kolom
A) dengan Normailzed Compliences Value (kolom
G).

4.4. Interpretasi Hasil Pengukuran

Hasil pengukuran nilai audit (Total
Maturity Level) dapat dilakukan
analisis/pembahasan dengan melihat tingkat
kemapanan (maturity level) sebagaimana dijabarkan
dalam COBIT 4.1 IT Governance, 2007 (IT
Governance Institute 2007) direpresentasikan pada
Tabel 2.

Tabel 2. Representasi Tingkat Kemapanan COBIT

Indeks Tingkat Kemapanan

Kemapanan
0 – 0,50 0 – Non-Existent

0,51 – 1,50 1 – Initial / ad Hoc
1,51 – 2,50 2 – Repeatabel but Intuitive

2,51 – 3,50 3 – Define Process
3,51 – 4,50 4 – Managed and Measurable
4,51 – 5,00 5 – Optimized

5. Hasil Dan Diskusi

Hasil pengukuran delapan komponen audit
manajemen TI dapat dianalisis tingkat kemapanan
manajemen TI di STIE Perbanas didasarkan pada
indeks kemapanan COBIT yang merepresentasi
tingkat kemapanan.

5.1. Infrastruktur Teknologi

Salah satu kunci keberhasilan penerapan
dan pengembangan TI kampus adalah adanya
infrastruktur teknologi yang baik dan handal baik
dari aspek jaringan, hardware, software, data, dan
control center. Audit yang dilakukan untuk
mengukur infrastruktur teknologi di STIE Perbanas
Surabaya terdiri atas lima komponen, yaitu: koneksi
jaringan, kanal akses & perangkat keras, piranti
lunak  sistem, gudang data, dan pusat kendali.

Gambar 6. Tingkat Kemapanan Infrastruktur
Teknologi

Hasil pengukuran komponen pendukung
infrastruktur teknologi sebesar 3,22 yang
menunjukkan tingkat kemapanan dari komponen
infrastruktur teknologi berada di level 3 (Define
Process). Parameter yang mendukung infrastruktur
TI seperti kanal akses, perangkat keras, pusat
kendali dan gudang data telah berjalan dengan baik,
telah diimplementasikan dan dikelola dengan benar
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namun perlu pengembangan dan ditingkatkan
kinerjanya. Untuk parameter koneksi jaringan dan
piranti lunak sistem (sistem informasi yang
dikembangkan sendiri) telah dimanfaatkan secara
optimal oleh sivitas STIE Perbanas dan memiliki
sejumlah indikator dan ukuran kuantitatif yang
menjadi sasaran obyektif kinerja TI untuk proses
pengendalian dan evaluasi.

5.2. Suprastruktur Kampus

Supratruktur yang ada didalam kampus
merupakan salah satu pendukung keberhasilan
penerapan TI kampus yang didasari oleh kebijakan,
perencanaan, pengelolaan, pengembangan,
pemantauan, dan komitmen. Audit manajemen TI
yang dilakukan untuk mengukur tingkat kemapanan
dari aspek suprastruktur kampus terdiri atas
sembilan komponen, yaitu: komitmen pimpinan,
alokasi sumber daya, unit pengelola teknologi,
kebijakan &  sistem insentif, rencana strategi,
perencanaan & pengorganisasian, pengadaan &
penerapannya, pengelolaan & pengembangan,
pemantauan & penilaian.

Gambar 4. Tingkat Kemapanan Suprastruktur
Kampus

Hasil pengukuran terhadap komponen
Suprastruktur Kampus didapatkan nilai sebesar 3,16
dengan tingkat kemapanan berada di level 3 (Define
Process). Tata kelola suprastruktur kampus secara
umum sudah baik karena telah memiliki prosedur
baku formal, tertulis, dan telah disosialisasikan
kepada segenap jajaran manajemen dan karyawan.
Parameter pengadaan & penerapannya serta
parameter pemantauan & penilaian telah dilakukan
dengan baik dan memiliki sejumlah ukuran
kuantitatif dari setiap implementasi TI. Monitoring
dan evaluasi juga telah dilakukan untuk

pengendalian dan pengembangan suprastruktur
kampus STIE Perbanas dengan cara membuat
rencana strategi pengembangan sampai dengan 5
tahun ke depan.

5.3. Profil Pemangku Kepentingan

Unsur utama yang mendukung berjalannya
proses belajar mengajar di lingkungan perguruan
tinggi yang berhubungan satu dengan lainnya adalah
pengambil kebijakan (pimpinan dan yayasan),
manajemen pendidikan (ketua program studi), dosen
& karyawan, serta mahasiswa. Audit yang dilakukan
untuk mengukur tingkat kemapanan dari profil
pemangku kepentingan terdiri atas 3 (tiga)
komponen, yaitu: dosen & kegiatan penelitian yang
dilakukan, hubungan antara pimpinan - yayasan -
mahasiswa, serta hubungan antara manajemen -
dosen - karyawan.

Gambar 5. Tingkat Kemapanan Profil Pemangku
Kepentingan

Hasil pengukuran komponen profil
pemangku kepentingan adalah sebesar 3,31. Tingkat
kemapanan dari profil pemangku kepentingan
berada di level 3 (Define Process). Tata kelola profil
pemangku kepentingan di STIE Perbanas Surabaya
telah memiliki prosedur baku formal dan tertulis
khususnya bagi dosen dan kegiatan penelitian.
Sedangkan untuk profil Pimpinan, Yayasan,
Manajemen, Karyawan dan Mahasiswa sudah
sangat bagus dan sangat mendukung program TI
yang dikembangkan, disamping itu juga telah
dievaluasi dan memiliki sasaran yang obyektif
sebagai ukuran kinerja dari setiap implementasi
sistem TI di lingkungan kerjanya.

5.4. Ragam Pemanfaatan dan Aplikasi

Fasilitas TI dan beragam aplikasi yang ada
di STIE Perbanas telah dikembangkan dan
dimanfaatkan oleh manajemen, dosen, karyawan,
mahasiswa, dan pihak eksternal. Audit yang
dilakukan untuk mengukur tingkat kemapanan dari
aspek ragam pemanfaatan dan aplikasinya terdiri
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atas enam komponen, yaitu: referensi sumber
informasi & pengetahuan, alat bantu & media
belajar-mangajar, model pembelajaran virtual &
mandiri, otomatisasi administrasi & operasional
kampus, piranti komunikasi-kolaborasi &
koordinasi, sistem pelaporan & pengambilan
keputusan.

Gambar 7. Tingkat Kemapanan Ragam
Pemanfaatan Aplikasi

Hasil pengukuran pemanfaatan dan aplikasi
didapatkan nilai sebesar 3,51. Tingkat kemapanan
berada di level 4 (Managed and Measurable). Tata
kelola terhadap ragam pemanfaatan TI dan aplikasi
di STIE Perbanas Surabaya sudah digunakan secara
optimal, terstruktur, terintegrasi dan memiliki
prosedur baku formal dari setiap implementasi
sistem TI. Untuk aspek model pembelajaran virtual
& mandiri telah diimplementasikan oleh dosen dan
mahasiswa dalam proses belajar mengajar.
Demikian juga dengan  sistem pelaporan &
pengambilan keputusan sudah dibuat dan digunakan
oleh karyawan untuk mengelola administrasi.
Namun dua aspek tersebut masih perlu dievaluasi
dan dikembangkan lebih lanjut agar ragam
pemanfaatan dan aplikasinya lebih optimal dan
mendukung kebijakan pimpinan dalam pengambilan
keputusan.

5.5. Strategi Pendidikan

Pengembangan fasilitas TI di STIE
Perbanas Surabaya dapat mendukung semua aspek
baik internal maupun eksternal yang berujung pada
kontribusi strategi pendidikan secara regional dan
nasional. Audit yang dilakukan untuk mengukur
tingkat kemapanan dari aspek strategi pendidikan
nasional terdiri atas lima komponen, yaitu:
implementasi elearning, berbagi sumber daya,
pendidikan terbuka, pangkalan data terpadu, dan
jejaring internasional.

Gambar 8. Tingkat Kemapanan Strategi Pendidikan

Hasil pengukuran terhadap lima komponen
Strategi Pendidikan adalah sebesar 2,94. Tingkat
kemapanan dari aspek strategi pendidikan berada di
level 3 (Defined Process). Tata kelola TI yang
mendukung strategi pendidikan nasional seperti
elearning yang mendukung kebijakan berbagi
sumber daya & pendidikan secara terbuka sudah
dibuat dan diimplementasikan oleh dosen dan
mahasiswa untuk mendukung proses belajar
mengajar di STIE Perbanas Surabaya. Untuk
aktifitas membangun jejaring internasional masih
perlu ditingkatkan sehingga pemanfaatan
sumberdaya menjadi lebih optimal dan dapat
dinikmati oleh pihak-pihak di luar STIE Perbanas.

5.6. Dampak dan Manfaat Penerapan Teknologi

Beragam fasilitas dan sumber daya TI di
STIE Perbanas Surabaya telah diaplikasikan oleh
civitasnya dan memiliki berbagai dampak dan
manfaat dari penerapan TI. Audit yang dilakukan
untuk mengukur dampak dan manfaat penerapan
teknologi terdiri atas lima komponen, yaitu:
peningkatan kualitas, efektifitas & efisiensi,
transparansi manajemen, utilitas sumber daya,
transformasi organisasi.

Gambar 9. Tingkat Kemapanan Dampak &
Manfaat Penerapan Teknologi

Hasil pengukuran dampak & manfaat
penerapan teknologi didapatkan nilai sebesar 3,56.
Tingkat kemapanan dari aspek dampak & manfaat
penerapan teknologi di STIE Perbanas berada di
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level 4 (Managed and Measurable). Dampak dari
penerapan TI yang telah dikembangkan di STIE
Perbanas Surabaya memiliki dampak yang sangat
baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan,
efektif & efisien proses, adanya transparansi
manajemen, dan penerapan teknologi mampu
meningkatkan utilitas sumber daya dan
mentransformasi organisasi.

5.7. Komunitas Eksternal

Pihak eksternal seperti pemerintahan, dunia
industri, dan masyarakat merupakan komunitas yang
mendukung tumbuh kembangnya suatu perguruan
tinggi termasuk STIE Perbanas. Audit yang
dilakukan untuk mengukur komunitas eksternal
terdiri atas lima komponen, yaitu: pemerintah,
industri, masyarakat, akademisi, dan pemilik.

Gambar 10. Tingkat Kemapanan Komunitas
Eksternal

Hasil pengukuran lima komponen
komunitas eksternal adalah sebesar 2,43 dan tingkat
kemapanan STIE Perbanas berada di level 2
(Repeatable but intuitive). Tingkat kemapanan kerja
sama dan dukungan aspek komintas eksternal sudah
dilakukan oleh STIE Perbanas namun upaya yang
telah dilakukan belum optimal. Khusus untuk
dukungan pihak eksternal dari Akademisi sangat
baik dalam pengembangan proses pembelajaran di
STIE Perbanas. Dukungan dari masyarakat juga
sudah baik dalam mendukung visi misi STIE
Perbanas. Sedangkan dukungan dari pemerintah dan
industri belum optimal, sehingga kedepannya harus
ada upaya lebih untuk membangun kerja sama
dengan pemerintah, pemilik khususnya dunia
industri.

5.8. Adopsi Trend

Isu penting terhadap perkembangan dunia
global adalah penerapan isu ramah lingkungan di
perguruan dan inovasi produk yang dihasilkan oleh

perguruan tinggi serta penelitian dan pengembangan
yang dilakukan oleh perguruan tinggi.  Audit yang
dilakukan untuk mengukur komponen adopsi trend
terdiri atas tiga komponen, yaitu: penelitian &
pengembangan, ramah lingkungan, dan inovasi yang
dilakukan oleh STIE Perbanas Surabaya.

Gambar 10. Tingkat Kemapanan Komunitas
Eksternal

Hasil pengukuran 3 komponen adopsi trend
didapatkan nilai sebesar 2,84. Tingkat kemapanan
dari aspek adopsi trend di STIE Perbanas berada di
level 3 (Define Process). Tingkat kemapanan aspek
penelitian, pengembangan dan inovasi menjadi hal
penting yang harus dikembangkan lebih optimal
agar STIE Perbanas menjadi salah satu kampus yang
unggul dibidang penelitian dan inovasi TI.
Demikian juga dengan isu eco green campus perlu
didukung oleh segenap civitas agar tercipta suasana
akademik yang lebih ramah lingkungan.

6. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil dari proses audit
manajemen TI dengan menggunakan delapan
kerangka kerja ZEN Smart Campus adalah tata
kelola TI di STIE Perbanas Surabaya secara
keseluruhan berada di level 3 (define process).
Tingkat kemapanan (maturity level) TI telah
mendukung suprastruktur kampus dan bermanfaat
bagi profil pemangku kepentingan. Fasilitas TI yang
tersedia dan beragam aplikasi telah dimanfaatkan
oleh segenap civitas dan berdampak pada strategi
pendidikan nasional. Khusus untuk komunitas
eksternal berada di level 2 (Repeatabel but Intuitive)
bahwa dukungan TI di STIE Perbanas Surabaya
belum sepenuhnya dirasakan oleh komunitas
eksternal.

7. Rekomendasi

Hasil audit direkomendasikan untuk pengembangan
lebih lanjut dalam bentuk analisis SWOT fasilitas TI
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di STIE Perbanas Surabaya. Analisis ini dapat
digunakan untuk menyusun rencana/strategi
pengembangan tata kelola TI STIE Perbanas di
masa yang akan datang, yaitu dengan berbagai
upaya untuk menaikkan tingkat kemapanan tata
kelola TI, seperti: meningkatkan SDM TI, sarana &
prasarana TI, sistem informasi (SISFO) yang lebih
berkulitas, dan pendayagunaan fasilitas TI untuk
segenap civitas dan komunitas eksternal.
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