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Abstrak

COBIT dikembangkan oleh ISACA (Information System and Control Association) dan ITGI (IT
Governance Institute) yang merupakan organisasi non-profit yang bergerak di bidang tata kelola TI. Salah satu
penilaian proses audit TI menggunakan COBIT adalah pengukuran Maturity Level atau tingkat kedewasaan.
Dengan pengukuran tersebut, akan diketahui sejauh mana tingkatan pengelolaan TI tersebut berada, yang akan
memungkinkan pihak manajemen mengetahui apa saja kekurangan dan kearah mana seharusnya TI
dikembangkan dan dikelola. Maka untuk mendapatkan Maturity Level yang benar-benar menggambarkan
kondisi organisasi diperlukan detail proses audit yang tepat.

Maturity Level didapatkan dari serangkaian kegiatan audit, dimana salah satunya adalah melalui survey
kuesioner. Pembuatan kuesioner yang tepat akan membantu responden dalam memahami makna dan sistem
pemberian nilai dari setiap butir pertanyaan dengan baik. Kuesioner yang saat ini banyak digunakan dalam
proses audit berbasis COBIT adalah kuesioner berbasis Maturity Model. Namun sayang kuesioner berbasis
Maturity Model tersebut banyak membuat responden bingung dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di
dalamnya.

Untuk itu penelitian ini fokus pada pembuatan format kuesioner audit yang lebih mudah dipahami oleh
responden. Kuesioner yang digunakan berbasis Control Objective yang dikombinasikan dengan 6 atribut
kematangan dalam COBIT. Karena bahasa didalamnya yang lebih teknis diharapkan kuesioner mudah dipahami
oleh responden dan menghasilkan nilai Maturity Level yang tepat. Domain yang dijadikan subyek audit ini
adalah DS8 COBIT, yaitu proses Manage Service Desk and Incidents.

Kata kunci : audit TI, COBIT, control objectives, maturity level, kuisioner, survey, responden

1. Pendahuluan
Pada penerapan Teknologi Informasi (TI) di

suatu organisasi, framework atau kerangka kerja
digunakan sebagai acuan oleh pihak manajemen
mulai dari perencanaan hingga evaluasi TI.
Penggunaan framework memungkinkan pencapaian
tahapan tata kelola TI (IT Governance) yang baik,
dimana TI organisasi bisa sebagai penopang dan
pencapaian strategi-strategi dan tujuan organisasi.
Salah satu kerangka kerja yang telah mendapat
pengakuan luas adalah COBIT (Control Objective
for Informastion and Related Technology). COBIT
dikembangkan oleh ISACA (Information System and
Control Association) dan ITGI (IT Governance
Institute) yang merupakan organisasi non-profit
yang bergerak di bidang tata kelola TI.

Salah satu penilaian proses audit TI
menggunakan COBIT adalah pengukuran Maturity
Level atau tingkat kedewasaan. Dengan pengukuran
tersebut, akan diketahui sejauh mana tingkatan
pengelolaan TI tersebut berada, yang akan
memungkinkan pihak manajemen mengetahui apa
saja kekurangan dan kearah mana seharusnya TI

dikembangkan dan dikelola. Maka untuk
mendapatkan Maturity Level yang benar-benar
menggambarkan kondisi organisasi diperlukan detail
proses audit yang tepat.

Maturity Level didapatkan dari serangkaian
kegiatan audit, dimana salah satunya adalah melalui
survey kuesioner. Pembuatan kuesioner yang tepat
akan membantu responden dalam memahami makna
dan sistem pemberian nilai dari setiap butir
pertanyaan dengan baik. Kuesioner yang saat ini
banyak digunakan dalam proses audit berbasis
COBIT adalah kuesioner berbasis Maturity Model.
Namun sayang kuesioner berbasis Maturity Model
tersebut banyak membuat responden bingung
dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di
dalamnya.

Oleh sebab itu penelitian ini berupaya
membuat format kuesioner audit yang lebih mudah
dipahami oleh responden. Kuesioner yang
digunakan berbasis Control Objective yang
dikombinasikan dengan 6 atribut kematangan dalam
COBIT. Karena bahasa didalamnya yang lebih
teknis diharapkan kuesioner mudah dipahami oleh
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responden dan menghasilkan nilai Maturity Level
yang tepat. Domain yang dijadikan subyek audit ini
adalah DS8 COBIT, yaitu proses Manage Service
Desk and Incidents.
2. Landasan Teori

Untuk membentuk kerangka pemikiran
penelitian yang komprehensif, berikut landasan teori
terkait dengan studi yang dibuat.

2.1 Audit Sistem dan Teknologi Informasi
Menurut Ron Weber, audit sistem dan

teknologi informasi merupakan proses pengumpulan
dan pengevaluasi bukti (evidence) untuk
menentukan apakah  sistem informasi dapat
melindungi aset dan teknologi informasi yang ada
telah memelihara integritas data sehingga keduanya
dapat diarahkan pada pencapaian tujuan bisnis
secara efektif dengan menggunakan sumber daya
secara efektif dan efisien (Sayana, 2002, dalam
Sarno, 2009: 28).

Dengan demikian, aktifitas audit perlu
dilakukan untuk mengukur dan memastikan
kesesuaian pengelolaan baik sistem maupun
teknologi informasi dengan ketetapan dan standar
yang berlaku pada suatu organisasi, sehingga
perbaikan dapat dilakukan dengan lebih terarah
dalam  kerangka perbaikan berkelanjutan (Sarno,
2009: 27).

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan
dan menurut Swastika (2007) dalam (Komalasari,
2011: 8), dapat disimpulkan bahwa tujuan dari audit
sistem dan teknologi informasi adalah untuk
mengetahui apakah pengelolahan sistem dan
teknologi informasi telah :
1. Asset safeguard, mampu melindungi aset sistem

dan teknologi informasi.
2. Data integrity, mampu menjamin integritas data.
3. Effectivity, dalam pengelolaannya untuk

mencapai tujuan bisnis organisasi telah berjalan
secara efektif (benar, konsisten, dapat dipercaya
dan tepat waktu).

4. Effeciency, dalam pengelolaannya untuk
mencapai tujuan bisnis organisasi telah
menggunakan sumber daya organisasi secara
efisien (optimal).

2.2 COBIT (Control Objectives for Information
and Related Technology)

Information System Audit and Control
association (ICASA) memperkenalkan sebuah
kerangka untuk mengelola IT Governance di sebuah
perusahaan yang dikenal dengan nama COBIT
(Indrajid, 2004 dalam Komalasari, 2011). Pada
dasarnya COBIT dikembangkan untuk membantu
memenuhi berbagai kebutuhan managemen terhadap
informasi dengan menjembatani kesenjangan antara
resiko bisnis, kontrol dan masalah teknik (Putra,
2009 dalam Komalasari, 2011).

Karakteristik utama kerangka kerja COBIT
menurut Surendro (2004: 243) dan Pandji (2007: 13)
dalam Komalasari, 2011 adalah pengelompokan
aktifitas teknologi informasi dalam empat domain,
yaitu Plan and Organise (PO), Acquire and
Implement (AI), Delivery and Support (DS),
Monitor and Evaluate (ME).

Domain PO menyediakan arahan untuk
mewujudkan solusi penyampaian (AI) dan
penyampaian jasa (DS). AI menyedikan solusi dan
menyalurkannya agar dapat di ubah menjadi jasa.
Sementara DS menerima solusi tersebut dan
membuatnya lebih bermnfaat bagi pengguna akhir
sedangkan ME memonitor seluruh proses untuk
kepastian bahwa arahan yang di berikan telah
diikuti. Keterkaitan keempat domain COBIT dapat
dilihat dalam Gambar 2.1 berikut (sumber: ITGI,
COBIT 4.1, 2007).

Gambar 2.1. Keterkaitan Domain dalam COBIT

2.3 Objektif Kontrol (Control Objective)
COBIT menyediakan objektif kontrol yang

biasanya ditemukan dalam Proses TI dalam bahasa
yang mudah dipahami oleh operasional TI dan
manajer bisnis. Objektif tersebut akan berbeda
disesuaikan dengan tujuan kontrol yang dilakukan di
tiap proses serta memberikan jaminan keterkaitan
yang jelas antara kebutuhan pengelolaan TI, Proses
TI dan kontrolnya. Perusahaan perlu melakukan
pemilihan terhadap kontrol-kontrol yang ada dengan
memperhatikan  kebutuhan organisasinya,
bagaimana cara mengimplementasikan dan
menetapkan resiko jika kontrol tersebut tidak
dipenuhi.

Keberadaan kontrol tersebut diperlukan agar
pengelolaan tiap proses maksimal. Kontrol didesain
unruk memberikan kepastian bahwa tindakan
manajerial yang dilakukan dapat memberikan
kepastian bahwa Tujuan Bisnis akan dicapai dan
kejadian yang tidak diinginkan akan dapat dicegah,
dideteksi dan diperbaiki. (Sarno, 2009: 66).

2.4 Tingkat Kedewasaan/Maturity Level
Selanjutnya agar perbaikan proses

pengelolaan TI yang continue dapat dilakukan,
diman perusahaan seharusnya mampu mengevaluasi
kondisi eksistingnya. COBIT menyediakan kerangka
identifikasi sejauh mana perusahaan telah memenuhi
strandar pengelolaan proses TI yang baik melalui
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penentuan tingkat kedewasaan. Tingkat tersebut
memiliki level pengelompokan kapabilitas
perusahaan dalam pengelolaan proses TI dari level
nol hingga level lima. Berikut adalah tingkat
kedewasaan yang ada di COBIT beserta maknanya:
 0  (Non-existent), organisasi tidak melaksana-

kan prosedur untuk mengatur proses TI
 1 (Initial/Ad Hoc), organisasi melaksanakan

secara ad hoc saja
 2 (Repeatable but Intuitive), pelaksanaan

secara kontinyu namun tidak ada aturan formal
 3 (Defined), dilaksanakan sesuai prosedur yang

ditetapkan dan didokumentasikan
 4 (Managed and Measurable), dilaksanakan,

didokumentasikan, dikelola, dan dilakukan
pengukuran

 5 (Optimised), masuk pada proses optimalisasi
seluruh prosedur dan manajemen

3. Metodologi Penelitian
Pada bagian ini akan dipaparkan urutan

langkah-langkah yang dibuat secara sistematis untuk
menyelesaikan penelitian.

Gambar 3.1. Metodologi Penelitian

Sebagaimana terdapat pada Gambar 3.1 ada 4
langkah utama yang dilakukan yaitu Analisis
Permasalahan, Proses Desain Kuesioner,
Pengumpulan Data dan Analisis Terhadap Maturity
Level. Deskripsi lebih detil dari masing-masing
langkah akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

3.1 Analisis Permasalahan
Pada awal penelitian dilakukan proses studi

literatur yaitu pencarian dasar-dasar teori dan
penelitian pendamping yang telah dilakukan
sebelumnya terkait Audit TI khususnya Service Desk
serta Control Objective pada COBIT 4.1. Subyek
dalam  penelitian ini adalah Service Desk, sehingga

penelitian ini difokuskan pada  proses TI dalam
framework COBIT 4.1 yang khusus membahas
Service Desk yaitu IT Proses ke-8 dalam domain
Deliver and Support (DS8) Manage Service Desk
and Incidents. Penelitian ini menggunakan studi
kasus Service Desk pada perusahaan yang bergerak
di bidang telekomunikasi. Dalam operasionalnya
Service Desk ini berfungsi mengawal seluruh
laporan gangguan teknis yang dialami pelanggan
dari awal pelaporan hingga akhir penyelesaian
gangguan. Fungsi Service Desk tersebut linier
dengan kontrol-kontrol yang diatur didalam DS8
COBIT 4.1.

Obyek dalam penelitian ini adalah
kuesioner berbasis Control Objective, dimana
pernyataan dalam kuesioner dibuat berdasarkan
deskripsi dari masing-masing Control Objective
yang lebih teknis dan mudah dipahami. Selanjutnya
dari deskripsi Control Objective tersebut kemudian
ditanyakan penilaian dari masing-masing atribut
kematangan. Sehingga diharapkan dengan metode
tersebut diharapkan responden dapat memahami
lebih mudah pertanyaan-pertanyaan dalam
kuesioner, sehingga data yang didapatkan lebih
menggambarkan kondisi riil organisasi yang menjadi
obyek audit.

3.2 Proses Desain Kuesioner
Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang

akurat, diperlukan desain kuisioner yang tepat
sasaran. Tepat sasaran di dimaksudkan agar
responden dapat memberikan penilaian yang objektif
dan independen pada pertanyaan-pertanaan yang
diberikan (Rozas, 2012).

Dalam penelitian ini kuesioner didesain
berdasarkan pernyataan-pernyataan pada Control
Objective DS8 COBIT 4.1, selanjutnya pernyataan-
pernyataan tersebut diuraikan menjadi pernyataan-
pernyataan spesifik berdasarkan 6 atribut
kematangan dalam COBIT 4.1 antara lain:
1. Awareness and Communication (AC)
2. Policies, Standarts and Prochedures (PSP)
3. Tool and Automation (TA)
4. Skill and Expertise (SE)
5. Responsibilities and Accoutabilities (RA)
6. Goal Setting Measurement (GSM)

Dalam domain DS8 terdapat 5 Control
Objective yang masing-masing diuraikan kedalam 6
atribut kematangan sehingga jumlah total pertanyaan
berjumlah 30 pertanyaan. Pada Gambar 3.2 berikut
terdapat contoh desain kuesioner yang dibuat
berdasarkan CO DS8.1.
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Gambar 3.2. Desain Kuesioner

3.3 Pengumpulan Data
Untuk menguji efektifitas desain kuesioner

yang telah dibuat, maka perlu dilakukan uji di
lapangan. Ada dua aktifitas utama yang dilakukan
pada proses pengumpulan data ini, yaitu peninjauan
dokumen dan survey kuesioner. Proses peninjauan
dokumen bersifat dilakukan apabila hasil pengisian
salah satu pernyataan berisi nilai 3 atau lebih. Hal ini
sesuai dengan ketentuan proses audit berbasis
COBIT dimana level 3 mensyaratkan adanya
dokumentasi. Survey kuesioner merupakan salah
satu proses  utama dalam proses penelitian ini.
Kuesioner disebarkan melalui kertas kuesioner
(fisik) serta via email.

3.4 Analisis Terhadap Maturity Level
Setelah data selesai dikumpulkan langkah

selanjutnya adalah dengan malakukan analisis
terhadap perhitungan maturity level. Ada tiga
langkag yang dilakukan pada proses analisis ini,
yaitu:
1. Analisis perhitungan maturity level

berdasarkan suara mayoritas
2. Analisis perhitungan maturity level

berdasarkan nilai rata-rata
3. Perbandingan hasil suara mayoritas dan rata-

rata

4. Hasil dan Pembahasan
Pada penelitian ini obyek yang diwawancarai

ataupun yang berpartisipasi dalam pengisian
kuesioner berjumlah 39 orang yang terdiri dari:
1. Manajer Service Desk.

Merupakan posisi yang mewakili R
(Responsible) pertama yaitu Chief Architect
pada RACI chart COBIT 4.1. Dalam penelitian
ini responden terdiri dari 1 orang, namun
hingga proses penghitungan maturity level
dilakukan responden tersebut tidak
memberikan data kuesioner yang diharapkan.

2. Asisten Manajer Service Desk
Merupakan posisi yang mewakili R
(Responsible) kedua yaitu Head Development
pada RACI chart COBIT 4.1. Dalam penelitian
ini responden yang merupakan Assistant
Manager yang terdiri dari 3 orang.

3. Coordinator
Merupakan posisi yang mewakili R
(Responsible) ketiga yaitu Head Operations
pada RACI chart COBIT 4.1. Dalam penelitian
ini responden yang merupakan Koordinator
Operasional Service Desk yang terdiri dari 5
orang.

4. Personel Service Desk dan Engineer on Site
Merupakan posisi yang mewakili end user,
dalam penelitian ini responden terdiri dari 30
orang.

Dari 39 kuesioner yang disebarkan hanya 1
responden yang tidak mengirimkan kembali hasil
kuesioner yang diharapkan, sehingga total kuesioner
yang terjawab adalah sejumlah 38 kuesioner. Notasi
dalam pengisian kuesioner dibebaskan kepada
masing-masing responden, hal ini mengingat
kuesioner juga disebarkan dalam bentuk online,
sehingga originalitas pengisian nampak pada
masing-masing hasil kuesioner.

Setelah dilakukan pengolahan terhadap hasil
kuesioner yang dikembalikan responden, berikut
hasil perhitungan maturity level:
1. Berdasar Suara Mayoritas

Setelah didapat nilai mayoritas dari masing-
masing Control Objective dilakukan rekap dan
perhitungan nilai Maturity diperoleh hasil Nilai
Maturity Level Final adalah sebesar 1.70. Jika
dikonversikan ke dalam level kedewasaan
sebagaimana terdapat pada ilustrasi di bawah
ini, maka angka 1,70 masuk pada maturity
level 2.

2. Berdasar Nilai Rata-rata
Setelah didapat nilai rata-rata Maturity Level
dilakukan rekap dan perhitungan nilai Maturity
Level diperoleh hasil sebesar 2.34. Jika
dikonversikan ke dalam level kedewasaan
sebagaimana terdapat pada ilustrasi di bawah
ini, maka angka 2,34 masuk pada maturity
level 2.

5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan

mengenai kuesioner berbasis Control Objective
COBIT 4.1 dapat ditarik kesimpulan antara lain:
1. Penyusunan kuesioner berdasar Control

Objective dilakukan dengan mengkombinasi-
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kan masing-masing Control Objective dengan
6 atribut kematangan dalam COBIT 4.1.
Sehingga jumlah pertanyaan yang diberikan
adalah hasil dari jumlah Control Objective
yang dikalikan dengan jumlah atribut
kematangan. Dalam penelitian ini 5 Control
Objective dikombinasikan dengan 6 atribut
kematangan sehingga menghasilkan 30
pertanyaan.

2. Pengukuran Maturity Level yang dilakukan
yaitu dengan metode suara mayoritas maupun
metode nilai rata-rata menghasilkan nilai 1.7
dan 2.34 dimana nilai tersebut merujuk kepada
maturity level yang sama yaitu 2 (Repeatable
but Intuitive).

Berikut beberapa saran yang diberikan untuk
melakukan penelitian ke depan, diantaranya adalah:
1. Melakukan perbandingan hasil pengukuran

Maturity Level dengan audit dan kuesioner
berbasis Maturity Model.

2. Melakukan perbandingan hasil pengukuran
Maturity Level dengan studi kasus yang
berbeda (selain perusahaan telekomunikasi)

3. Melengkapi Metode Penelitian dengan uji
Validitas dan Reabilitas.

Daftar Pustaka

Systems Audit and Control Association,  2003,
Information Systems Control Journal, Volume
3”.

http://www.isaca.org
Information Technology Governance Institute, 2007,

COBIT 4.1: COBIT Framework, Control
Objective, Executive Overview, Management
Guidelines, Maturity Models, IT Governance
Institute.

Damadhanty, Dwiani, 2010, Penerapan Tata Kelola
Teknologi Informasi Dengan Menggunakan
COBIT Framework 4.1, Universitas Indonesia,
Jakarta.

Rozas, Indri Sudanawati, dan Effendy, Danar Ayu
Ristyantie, 2012, Mengukur Efektifitas Hasil
Audit Teknologi Informasi COBIT 4.1
Berdasarkan Perspektif End User, Universitas
Narotama, Surabaya.

Wibowo, Muhamad Prabu, 2008, Analisis Tingkat
Kematangan (Maturity Level) Pengawasan dan
Evaluasi Kinerja Teknologi Informasi Otomasi
Perpustakaan dengan COBIT (Control
Objective for Information and Related
Technology): Studi Kasus di Perpustakaan
Universitas Indonesia, Universitas Indonesia,
Jakarta.

Silaen, Tiurma Vivi Suary, 2011, Perancangan Audit
Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka
Kerja COBIT 4.1 Untuk Evaluasi Pengelolaan
Resiko Usaha yang Berkaitan dengan Penerapan

Teknologi Informasi di Universitas Narotama
Surabaya, Universitas Narotama, Surabaya.

Komalasari, Reny, 2011, Pengukuran Keselarasan
Tujuan Teknologi Informasi dan Tujuan Bisnis
ditinjau dari Perspektif Proses Bisnis/Internal
Menggunakan COBIT 4.1 (Studi Kasus:
Universitas Narotama Surabaya), Tugas Akhir,
Program Sarjana , Program Studi Sistem
Informasi, Universitas Narotama Surabaya,
Surabaya.

Aradea, Dindin Nurdiana, dan Mubarok, Husni,
Analisis IT Governance Untuk Monitoring dan
Evaluasi Teknologi Informasi Menggunakan
Kerangka Kerja COBIT  (Study Kasus: RSUD
X), Universitas Siliwangi, Tasikmalaya.

Utomo, Agus Prasetyo dan Mariana, Novita, 2011,
Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi (IT
Governance) pada Bidang Akademik dengan
COBIT Framework Studi Kasus pada
Universitas Stikubank Semarang, Universitas
Stikubank, Semarang.

Sarno, R., 2009, Audit Sistem & Teknologi
Informasi, ITS Press, Surabaya.

Ramadiansyah, R., dkk, 2011, Aplikasi Tata Kelola
dan Audit Sistem Informasi menggunakan
Framework COBIT pada domain PO dan AI,
PENS Institut Teknologi Sepuluh November,
Surabaya.

Cahyono, Yahya, Perancangan Tata Kelola
teknologi Informasi Pengelolaan Service Desk
dan Insiden Menggunakan COBIT 4.1 dan ITIL
v3 (Studi Kasus pada Departemen Sumber Daya
Manusia Perusahaan Retail Elektronik), Institut
Teknologi Sepuluh November, Surabaya.

Fitroh, 2012, Penilaian Tingkat Kematangan Tata
Kelola TI pada Sistem Informasi Manajemen
Akademik, Universitas Islam Negeri, Jakarta.

Kurniadi Priguna, Manfaat IT Governance &
Penggunaan COBIT Framework dalam
Pemerintahan, BINUS University.

Sugiarto, Eko, 2005, Master Skripsi Plus, Khitah
Publishing, Yogyakarta.




