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ANALISIS KINERJA SISTEM  INFORMASI AKADEMIK MENGGUNAKAN 

FRAMEWORK COBIT 4.1 

 

Hermawaty 

 

ABSTRAK 

 

Kumpulan data yang membentuk informasi saat ini sangat diperlukan oleh suatu 

institusi atau perusahaan karena informasi dipandang sebagai asset.  

Pengaturan manajemen informasi STMIK “AMIKBANDUNG”  sudah dilakukan, akan 

tetapi belum dikelola dengan menggunakan pendekatan   dan  metoda  terstruktur,   

sehingga  sulit  untuk  mengukur  seberapa  besar  peranan teknologi informasi 

dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. 

Penelitian ini akan melakukan audit system informasi dengan menggunakan framework 

Cobit (Control Objectives for Information and related Technology). COBIT adalah 

standar pengendalian yang umum terhadap teknologi informasi, dengan memberikan 

kerangka kerja dan pengendalian terhadap teknologi informasi yang dapat diterapkan 

dan diterima secara internasional. Selain itu, COBIT dipilih karena dikembangkan 

dengan memperhatikan keterkaitan tujuan bisnis dengan  tidak    melupakan  fokusnya  

pada  teknologi  informasi.  Kerangka  kerja  COBIT  bersifat umum, oleh sebab itu 

harus disesuaikan dengan melihat proses bisnis dan tanggung jawab proses 

teknologi informasi terhadap aktivitas perguruan tinggi. 

Alat yang digunakan untuk memetakan posisi proses sistem informasi adalah dengan 

menggunakan kuesioner. Kuesioner dibuat dengan menggunakan teknik pengukuran 

skala prioritas. 

Dari hasil penelitian ini diharapkan institusi dapat mengukur dan memonitor prosedur 

yang ada sehingga dapat ditanggulangi jika terjadi ketidaksesuaian dengan harapan. 

 

Kata kunci :  Teknologi Informasi, Cobit, Kuesioner 

 

1. PENDAHULUAN  

1.1     Latar  Belakang 

Teknologi informasi merupakan teknologi yang sangat penting dalam suatu 

elemen  organisasi untuk dapat bertahan (survive) dan mempunyai kesempatan dalam 

meraih keunggulan yang kompetitif. Dalam pemanfaatan teknologi informasi banyak 

diperoleh solusi dan keuntungan melalui peluang-peluang sebagai bentuk peran strategis 

dalam pencapaian visi, misi dalam suatu organisasi. Peluang-peluang tersebut 

diciptakan dan dioptimalkan dari sumber daya teknologi informasi yang meliputi data, 

infrastruktur, system aplikasi dan sumber daya manusia. Dalam penerapan teknologi 

informasi membutuhkan biaya yang tidak murah dimana resiko munculnya kegagalan 

akan mungkin terjadi.   
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Pengelolaan informasi STMIK “AMIKBANDUNG” sudah dilakukan, akan tetapi 

belum dikelola dengan menggunakan pendekatan dan metoda terstruktur, sehingga sulit 

untuk mengukur seberapa besar peranan teknologi informasi dalam mendukung 

pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. 

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk  mengambil judul “ANALISIS 

KINERJA SISTEM INFORMASI AKADEMIK MENGGUNAKAN 

FRAMEWORK COBIT 4.1.”  

  

1.2    Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana hasil analisis system informasi dengan menggunakan framework 

COBIT 4.1. yang  dapat diterapkan di lingkungan institusi? 

2. Bagaimana pemetaan tingkat model maturity system informasi? 

3. Bagaimana pemetaan proses perencanaan dan pengorganisasian (PO) dan 

pengadaan dan implementasi (AI) terhadap tingkat model maturity? 

4. Bagaimana mengukur posisi proses sistem informasi yang sekarang dan menilai hal 

yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang akan 

datang. 

 

1.3   Maksud dan Tujuan  Penelitian 

Dengan melihat permasalahan di atas, maka maksud penulis dalam melakukan 

penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana menganalisis system informasi 

dengan menggunakan framework COBIT 4.1. 

      Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menerapkan pedoman manajemen dan domain yang ada pada COBIT 

2. Membuat rancangan model IT Governance dan audit system informasi institusi 

3. Mengimplementasikan rancangan model IT Governance dan audit system 

informasi. 

 

1.4   Batasan  Masalah 

Agar tujuan penelitian tercapai secara efektif, maka perlu ada pembatasan 
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masalah sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini domain yang dikaji hanya PO dan AI saja. 

2. Pengendalian dikaji pada level strategis. 

3. Pembuatan model audit system informasi mengacu pada standar COBIT. 

4. Pemetaan model maturity institusi hanya sebatas pada pemetaan posisi institusi 

pada saat ini. 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1     Kerangka Kerja COBIT 

Kebutuhan Pengendalian Teknologi Informasi 

Agar organisasi meraih kesuksesan,  maka perlu memperhatikan  dan 

memahami mengenai resiko dan keterbatasan TI disemua level organisasi agar 

mencapai arahan yang efektif dan pengendalian yang memadai. 

Manajemen harus memutuskan investasi yang memadai bagi pengendalian  

(control) dan keamanan (security) TI dan menyeimbangkan resiko dan investasi 

pengendalian yang tidak terprediksi dalam lingkungan TI. Oleh karena itu, 

kebutuhan terhadap manajemen kerangka kerja (framework) yang jelas,  secara  

umum  diterima  sebagai  praktek-praktek   pengendalian   dan  keamanan  TI  untuk 

benchmark terhadap perencanaan dan kondisi  TI yang ada. 

Terdapat kebutuhan yang meningkat  dari user atas layanan TI untuk 

penjaminan,  akreditasi  dan audit atas layanan TI, baik yang  disediakan oleh pihak 

ketiga maupun yang disediakan oleh pihak internal. 

Untuk mencapai tujuan organisasi secara memuaskan, informasi harus 

memenuhi beberapa kriteria. COBIT telah menetapkan kriteria tersebut dengan 

merujuk pada kebutuhan informasi di organisasi atau perusahaan. COBIT 

mengkombinasikan beberapa prinsip penyusunan informasi berdasarkan model-model 

yang sudah ada, dan merumuskannya kedalam tiga kategori utama, yaitu : kualitas 

(quality), tanggung jawab fidusier (fiduciary responsibility) dan keamanan (security). 

Berdasarkan tiga persyaratan di atas, muncul tujuh kategori yang saling terkait 

satu sama lain, dan dijadikan   sebagai   kriteria   untuk   mengevaluasi   sumber daya   

teknologi   informasi   yang  dapat memenuhi kebutuhan organisasi atau perusahaan 

akan suatu informasi. 
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Kriteria dimaksud adalah :[15] 

1. Efektivitas  (Effectiveness),  menguraikan  informasi  yang  relevan  dan  

berhubungan  dengan proses bisnis yang disampaikan  tepat pada waktunya 

dengan cara yang benar, konsisten dan tepat digunakan. 

2. Efisiensi (Efficiency), menyangkut ketentuan informasi melalui penggunaan 

sumberdaya yang optimal (lebih produktif dan ekonomis). 

3. Kerahasiaan  (Confidentiality),  menyangkut  perlindungan  informasi  yang  

sensitif  dari  akses yang tidak sah. 

4. Integritas  (Integrity),  berkaitan  dengan  keakuratan  dan  kelengkapan  

informasi  juga keabsahannya yang sesuai dengan harapan (expectation) dan nilai 

bisnis. 

5. Ketersediaan  (Availability),  berkaitan  dengan  informasi  yang  tersedia  yang  

diperlukan  oleh proses  bisnis saat ini dan yang akan datang,  juga 

menyangkut  penjagaan  sumberdaya  yang perlu dan kemampuan yang terkait. 

6. Pemenuhan (Compliance), menguraikan pemenuhan hukum, peraturan dan 

persetujuan yang bersifat  kontrak  dimana  proses  bisnisnya  merupakan  

subyek,  yakni  kriteria  bisnis  yang ditentukan dari luar. 

7. Keterandalan informasi (Reliability of Information), berkaitan dengan ketentuan 

informasi yang memadai bagi manajemen untuk menjalankan dan melaksanakan 

keseluruhan finansialnya dan pemenuhan laporan tanggung jawab. 
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Gambar 2.1 Kerangka kerja COBIT 

 

Pedoman Manajemen COBIT 

Institut  IT  Governance  telah  melakukan  riset  utama  bekerja  sama  dengan  

kalangan  akademisi, analis, dan para ahli dunia industri. Riset tersebut menghasilkan 

definisi pedoman manajemen untuk COBIT, yang terdiri dari model maturity, CSF, 

KGI, dan KPI, yang kemudian menyediakan manajemen dengan alat untuk menilai 

dan mengukur lingkungan TI organisasi terhadap 34 proses TI yang diidentifikasikan 

COBIT. 

Terdapat perubahan besar dalam TI dan jaringan yang menekankan informasi 

elektronik dan sistem TI untuk mendukung proses bisnis kritis. Selanjutnya,  bisnis 

yang sukses perlu pengaturan yang lebih baik dalam menghadapi teknologi yang 

komplek. Dengan meningkatnya pengungkapan kesalahan sistem informasi dan 

penyalahgunaan (fraud) elektronik, maka lingkungan organisasi memerlukan  
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pengendalian  yang  teliti  terhadap  informasi.  Saat  ini  manajemen  TI  terkait  

resiko tersebut dipahami sebagai bagian inti dari pengaturan perusahaan. 

Pengaturan TI yang merupakan bagian dari pengaturan perusahaan, menjadi 

lebih dirasakan peranannya  dalam  mencapai  tujuan  organisasi  dengan  menambah  

nilai  melalui  penyeimbangan resiko terhadap nilai kembali atas TI dan prosesnya. 

Pengaturan TI merupakan pelengkap suksesnya pengaturan perusahaan melalui 

peningkatan yang efisien dan efektif sehubungan dengan proses perusahaan. 

Pengaturan TI menyediakan stuktur yang berhubungan dengan proses TI, sumberdaya 

TI, dan informasi untuk strategi dan tujuan perusahaan. Lebih  lanjut,  pengaturan  TI  

mengintegrasikan  dan  melembagakan  praktek  yang  berhubungan dengan PO, AI, 

DS, dan ME kinerja TI untuk menjamin bahwa informasi perusahaan dan teknologi 

terkait   mendukung   tujuan   bisnisnya.   Selain   itu   pengaturan   TI   

memungkinkan   perusahaan mengambil keuntungan dari informasi tersebut. 

Model maturity untuk pengendalian terhadap proses TI terdiri dari 

pengembangan suatu metode penyusunan agar suatu organisasi dapat menilai 

tingkatan posisinya dari non-existent ke optimised (dari 0 sampai 5). 

Pendekatan ini diambil dari Maturity Model Software Engineering Institute 

yang diterapkan untuk kematangan kemampuan pengembangan software. Terhadap 

tingkat ini, dikembangkan untuk setiap 34 proses TI COBIT, manajemen dapat 

menggambarkan : 

1. status organisasi saat ini – dimana organisasi saat ini 

2. status terbaik industri saat ini (dikelasnya) – sebagai perbandingan 

3. status standar internasional saat ini – sebagai perbandingan 

4. strategi organisasi untuk perbaikan atau peningkatan – ke arah mana 

keinginan organisasi 
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Gambar 2.2 Model Maturity 

 

Critical Success Factors (CSF) menetapkan masalah terpenting  atau  tindakan  

untuk  manajemen  mencapai  pengendalian proses TI. CSF harus mengatur orientasi 

pedoman implementasi dan mengidentifikasikan hal terpenting yang dilakukan secara 

strategis, teknis, organisasional atau prosedur. 

Kerangka kerja COBIT  menetapkan  34  proses  TI  dalam  lingkungan  TI.  

Untuk setiap proses terdapat satu pertanyaan pengendalian tingkat tinggi dan antara 

3 sampai 30 tujuan pengendalian rinci.  Pemilik  proses  harus  dapat  menetapkan  

tingkat  yang  melekat  pada  tujuan  pengendalian. Untuk  setiap  34  proses  TI,  

terdapat  skala  ukuran  naik,  berdasarkan   pada  level  0-5,  yang digambarkan dari 

”tidak ada (Non Existent)” sampai dengan ”dioptimalisasi (Optimized)” terdapat 

pada tabel sebagai berikut:[15] 
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Tabel 2.1 Model Umum Maturity [15] 

  
Level 0 Tidak ada (Non-Existent), kurang lengkapnya setiap proses yang dikenal. 

Organisasi belum mengenal adanya isu atau masalah yang diarahkan. 

Level 1 Inisialisasi  (Initial),  ada  bukti  bahwa  organisasi  telah mengenal  isu atau  

masalah yang ada dan perlu diarahkan. Tetapi tidak ada proses standarisasi, 

tetapi sekurang- kurangnya ada pendekatan khusus (adhoc) yang cenderung 

diterapkan pada individu atau dasar kasus demi kasus. Pendekatan terhadap 

keseluruhan manajemen tidak terorganisir. 

Level 2 Dapat diulang (Repeatable),   proses telah berkembang pada tahap dimana 

prosedur yang sama  diikuti oleh orang yang berbeda  dalam  menjalankan  

tugas yang sama, tetapi tidak ada pelatihan formal atau prosedur komunikasi 

standar. Tanggung jawab diserahkan  kepada  setiap  individu.  Kepercayaan  

terhadap  pengetahuan  individu sangat tinggi sehingga seringkali terjadi 

kesalahan. 

Level 3 Ditetapkan  (Defined),  prosedur  telah  distandarisasi  dan  didokumentasikan  

serta dikomunikasikan melalui pelatihan. tetapi imlementasinya masih 

bergantung pada individu apakah mau mengikuti prosedur tersebut atau tidak. 

Prosedur dikembangkan sebagai bentuk formalisasi dari praktek yang ada. 

Level 4 Diatur (Managed),   sudah memungkinkan untuk memantau dan mengukur 

ketaatan pada prosedur sehingga dapat dengan mudah diambil tindakan 

apabila proses yang ada tidak berjalan secara efektif. Perbaikan proses 

dilakukan secara tetap dan memberikan praktek terbaik. Otomasi dan peralatan 

yang digunakan terbatas. 

Level 5 Dioptimalisasi   (Optimised),   proses  telah  disaring  pada  tingkat  praktek  

terbaik berdasarkan pada hasil perbaikan yang terus menerus dan pengukuran 

model maturity dengan organisasi lain. TI digunakan dalam cara yang 

terintegrasi untuk mengotomatisasi arus kerja, menyediakan alat untuk 

meningkatkan kualitas dan efektivitas, membuat perusahaan mudah untuk 

beradaptasi. 

 

2.2     Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) 

2.2.1  Pengertian AHP ( Analitycal Hierarchy Process ) 

AHP  merupakan  suatu  model  pendukung  keputusan  yang dikembangkan 

oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan  menguraikan  masalah  

multi  faktor  atau  multi  kriteria  yang kompleks menjadi suatu hirarki. Hirarki 

didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks 

dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah  tujuan,  yang  diikuti  

level  faktor,  kriteria,  sub  kriteria,  dan seterusnya  ke  bawah  hingga  level  

terakhir dari alternatif. Dengan hirarki,  suatu  masalah  yang  kompleks  dapat  

diuraikan  ke  dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu 
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bentuk hirarki  sehingga  permasalahan  akan  tampak  lebih  terstruktur  dan 

sistematis.[20] 

AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan 

metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut : 

1. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yang dipilih, sampai 

pada subkriteria yang paling dalam. 

2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi 

berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. 

3. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. 

 

2.2.2 Tahapan AHP 

Dalam  metode  AHP  dilakukan  langkah-langkah sebagai  berikut :  

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. 

Dalam tahap ini kita berusaha menentukan masalah yang akan kita pecahkan 

secara jelas, detail dan mudah dipahami. Dari masalah yang ada kita coba 

tentukan solusi yang mungkin cocok bagi masalah tersebut. Solusi dari masalah 

mungkin berjumlah lebih dari satu. Solusi tersebut nantinya kita kembangkan 

lebih lanjut dalam tahap berikutnya. 

2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. 

Setelah menyusun tujuan utama sebagai level teratas akan disusun level hirarki 

yang berada di bawahnya yaitu kriteria-kriteria yang cocok untuk 

mempertimbangkan atau menilai alternatif yang kita berikan dan menentukan 

alternatif tersebut. Tiap kriteria mempunyai intensitas yang berbeda-beda. 

Hirarki dilanjutkan dengan subkriteria (jika mungkin diperlukan). 

3. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi 

relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat 

di atasnya. 

Matriks yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk 

kerangka konsistensi, mendapatkan informasi lain yang mungkin dibutuhkan 

dengan semua perbandingan yang mungkin dan mampu menganalisis kepekaan 

prioritas secara keseluruhan untuk perubahan pertimbangan. Pendekatan 

dengan matriks mencerminkan aspek ganda dalam prioritas yaitu 
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mendominasi dan didominasi. Perbandingan dilakukan berdasarkan judgment 

dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen 

dibandingkan elemen lainnya. Untuk memulai proses perbandingan berpasangan 

dipilih sebuah kriteria dari level paling atas hirarki misalnya K dan kemudian 

dari level di bawahnya diambil elemen yang akan dibandingkan misalnya 

E1,E2,E3,E4,E5. 

4. Melakukan Mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah 

penilaian seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalah banyaknya 

elemen yang dibandingkan. 

Hasil perbandingan dari masing-masing elemen akan berupa angka dari 1 

sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen. 

Apabila suatu elemen dalam matriks dibandingkan dengan dirinya sendiri maka 

hasil perbandingan diberi nilai 1. Skala 9 telah terbukti dapat diterima dan bisa 

membedakan intensitas antar elemen. Hasil perbandingan tersebut diisikan pada 

sel yang bersesuaian dengan elemen yang dibandingkan. Skala perbandingan 

perbandingan berpasangan dan maknanya yang diperkenalkan oleh Saaty bisa 

dilihat di bawah ini : 

Intensitas Kepentingan : 

1 = Kedua elemen sama pentingnya, Dua elemen mempunyai pengaruh yang 

sama besar 

3 = Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yanga lainnya, 

Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen dibandingkan 

elemen yang lainnya 

5 = Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya, Pengalaman dan 

penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang 

lainnya 

7 = Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya, Satu 

elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktek. 

9 = Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya, Bukti yang  

mendukung  elemen  yang  satu  terhadap  elemen  lain memiliki tingkat 

penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan. 

2,4,6,8 = Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang 
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berdekatan, Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi di antara 2 pilihan 

Kebalikan = Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka dibanding dengan 

aktivitas j , maka j mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan i. 

5. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten maka 

pengambilan data diulangi. 

6. Mengulangi langkah 3,4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki. 

7. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan yang 

merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen pada 

tingkat hirarki terendah sampai mencapai tujuan. Penghitungan dilakukan lewat 

cara menjumlahkan nilai setiap kolom dari matriks, membagi setiap nilai dari 

kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi 

matriks, dan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan 

jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata. 

8. Memeriksa konsistensi hirarki.  

Yang diukur dalam AHP adalah rasio konsistensi dengan melihat index 

konsistensi. Konsistensi yang diharapkan adalah yang mendekati sempurna agar 

menghasilkan  keputusan  yang mendekati  valid. Walaupun  sulit untuk  mencapai  

yang  sempurna,  rasio  konsistensi  diharapkan kurang dari atau sama dengan 10 

%. 

Penghitungan konsistensi logis dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Mengalikan matriks dengan prioritas bersesuaian 

b. Menjumlahkan hasil perkalian per baris 

c. Hasil penjumlahan tiap baris dibagi prioritas bersangkutan dan hasilnya 

dijumlahkan 

d. Hasil c dibagi jumlah elemen, akan didapat λ maks. 

e. Indeks Konsistensi (CI) = ( maks-n)/(n-1)     ……………….…(1) 

f. Rasio Konsistensi (CR) = CI/RI                      …………………  (2) 

dimana RI adalah indeks random konsistensi. Jika rasio konsistensi ≤ 0,1, hasil 

perhitungan data dapat dibenarkan. 
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Nilai RI didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Saaty , terdapat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 2.2  Nilai RI [20] 

Ukuran RI 

1 0.00 

2 0.00 

3 0.52 

4 0.89 

5 1.11 

6 1.25 

7 1.35 

8 1.40 

9 1.45 

10 1.49 

11 1.51 

12 1.48 

13 1.56 

14 1.57 

15 1.59 

 

 

3. PEMBAHASAN 

Setelah menentukan langkah-langkah dalam pembuatan skala prioritas, maka 

didapatkan hasil dari kuesioner pada domain PO dan AI sebagai berikut : 

a. Plan and organize (PO) 

Pada domain terdiri dari 11 control process, kemudian dibuat matriks 

perbandingannya. Adapun hasil  kuesioner dari responden pertama terdapat dalam tabel 

di bawah ini : 

Tabel 3.1 Matriks perbandingan domain PO 
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Langkah selanjutnya menghitung total jumlah baris dan menghitung vektor eigen. 

Kemudian menentukan tingkat vektor eigen yang tertinggi pertama dan tingkat vektor 

eigen tertinggi yang kedua.  Adapun hasil perhitungannya terdapat pada tabel  di bawah 

ini : 

Tabel 3.2 Matriks vektor eigen domain AI 

 

 

Dari kedua tabel tersebut akan diperiksa konsistensi hirarki, dimana yang diukur 

adalah rasio konsistensi dengan melihat index konsistensi. Rasio konsistensi diharapkan 

kurang dari atau sama dengan 10%, maka jawaban dari responden    bisa 

dipertanggungjawabkan. Adapun perhitungan eigen value maksimum  (maks) bisa 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.3 Perhitungan Eigen Value Maksimum (maks) 
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CI = (maks-n)/(n-1)……….(2) 

CR = CI/RI …………………(3) 

Keterangan : 

CI = Consistensy Index 

CR = Consistensy Rasio 

RI = Rasio Index (bisa didapatkan pada tabel) 

 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Diketahui : control process (n) = 11 

     (maks) = 12.21 

Hasil Consistency Rasio bisa dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.4  Hasil consistency rasio 

Control 

process (n) 

Eigen value 

maks (maks) 

CI=  

(maks-n)/(n-1) 

RI (tabel) CR=(CI/RI) 

 

11 12.21 0.12 1.51 0.08 

 

Dari hasil perhitungan Consistency Rasio (CR) sebesar 0.08 atau kurang dari 

(10%), artinya penilaian untuk responden  untuk domain PO menghasilkan keputusan 

valid atau bisa dipertanggungjawabkan. 

 

 

Gambar 3.1 Hasil perhitungan eigen value domain PO 
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b. Acquire and Implement (AI) 

Pada domain Acquire and Implement (AI) terdiri dari enam control process, 

kemudian dibuat matriks perbandingannya. Adapun hasil  kuesioner dari responden 

terdapat dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 3.5 Matriks perbandingan domain AI   

Control Process AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6

AI1 1.00         0.20         0.20         0.20         0.14         0.20         

AI2 0.14         1.00         0.20         0.14         0.20         0.14         

AI3 0.33         5.00         1.00         0.20         0.20         0.20

AI4 0.20         0.14         0.20         1.00         5.00         0.33         

AI5 5.00         0.20         5.00         3.00         1.00         5.00         

AI6 0.20         0.14         0.20         0.14         0.20         1.00         

Total 6.88         6.69         6.80         4.69         6.74         6.88          

Dari matriks tersebut dihitung total nilai baris dan eigen value, hasilnya bisa dilihat 

pada tabel  dibawah ini : 

Tabel 3.6 Matriks vektor eigen domain AI 

 

Selanjutnya menghitung eigen value maksimum (maks), bisa dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 3.7 Perhitungan Eigen Value Maksimum (maks) 

 

CI = (maks-n)/(n-1) 

CR = CI/RI 
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Keterangan : 

CI = Consistensy Index 

CR = Consistensy Rasio 

RI = Rasio Index (bisa didapatkan pada tabel) 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Diketahui : control process (n) = 6 

     (maks) = 4.17  

 

Hasil Consistency Rasio bisa dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.8 Hasil Consistency rasio 

Control 

process (n) 

Eigen value 

maks (maks) 

CI= (maks-

n)/(n-1) 

RI 

(ta

be

l) 

CR=(CI/RI) 

6 6.39 0.08 1.24 0.06 

 

Dari hasil perhitungan Consistency Rasio (CR) sebesar 0.06 atau kurang dari 0.10 

(10%), artinya penilaian  responden pertama untuk domain AI menghasilkan keputusan 

valid atau bisa dipertanggungjawabkan. 

 

 

Gambar 3.2  Hasil perhitungan eigen value domain AI 
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Gambar 3.3  Grafik Skala prioritas domain PO 

 

 

Gambar 3.4 Grafik Skala prioritas domain AI 
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Uji Validitas 

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa 

yang ingin dukur. Dalam pengujian instrumen pengumpulan data, validitas bisa 

dibedakan menjadi validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item 

yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor (antara faktor satu dengan yang lain 

ada kesamaan). Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara 

skor faktor (penjumlahan item dalam satu faktor) dengan skor total faktor (total 

keseluruhan faktor), sedangkan pengukuran validitas item dengan cara mengkorelasikan 

antara skor item dengan skor total item. 

Pada penelitian ini metode pengujian validitas item yang digunakan. Validitas 

item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total (skor total), 

perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total 

item dalam hal ini menggunakan fungsi Pearson yang ada di spps 23. 

Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang 

digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah 

suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item 

yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf 

signifikansi 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap 

skor total.  
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Tabel 3.9 Correlations 

 

Hasil uji validitas untuk control process PO8 terdapat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 3.10 Nilai korelasi untuk control process  

PO8-Mengelola Kualitas 

No. Pertanyaan Koefisien 

Korelasi 

Keterangan 

1 0.69 Valid 
2 0.82 Valid 
3 0.88 

 

Valid 

4 0.65 Valid 
5 0.84 Valid 
6 0.84 Valid 
7 0.89 Valid 
8 0.86 Valid 
9 0.83 Valid 
10 0.89 Valid 
11 0.77 Valid 
12 0.91 Valid 
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Tabel 3.11 Nilai korelasi control process AI5-Instalasi dan pengakuan system 

 

No. Pertanyaan Koefisien 

Korelasi 

Keterangan 

1 0.88 Valid 
2 0.89 Valid 
3 0.84 Valid 
4 0.90 Valid 
5 0.82 Valid 
6 0.86 Valid 

7 0.88 Valid 
8 0.89 Valid 
9 0.82 Valid 
10 0.85 Valid 

 

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria 

pengujian adalah sebagai berikut: 

 Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item 

pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). 
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 Jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item 

pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak 

valid). 

Berdasarkan taraf signifikansi 0.05 maka  nilai  korelasi  untuk  setiap  pertanyaan 

dari masing-masing control process tersebut signifikan, dan setiap pertanyaan tersebut 

valid.  

 

Hasil Uji Reliabilitas 

Dari pengujian reliabilitas teknik split half dengan koefisien internal Spearman 

Brown nampak bahwa masing-masing instrumen pengukuran adalah reliabel sesuai 

dengan yang direkomendasikan. Untuk uji reliabilitas digunakan metode split half, 

dimana  item yang diteliti dibagi menjadi dua kelompok item uji yaitu kelompok item 

ganjil dan kelompok item genap, kemudian masing-masing kelompok skor tiap itemnya 

dijumlahkan sehingga menghasilkan skor total. Apabila korelasi ≥ 0,6 maka dikatakan 

item tersebut memberikan tingkat reliabel yang cukup, sebaliknya apabila nilai korelasi 

dibawah ≤ 0,6 maka dikatakan item tersebut kurang reliabel. 

Untuk menguji realibilitas digunakan rumus alpha : 

 

Dimana : 

r11 = Nilai reliabilitas 

∑Si = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

St = Varians total 

k  = Jumlah item 

 

Dalam tahap uji validasi ini butiran pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner 

dilakukan uji validasi dengan menggunakan metode Alpha (Cronbatch’s) pada Software 

SPSS.  Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah jika nilai Alpha lebih 

besar dari r tabel maka item-item angket yang digunakan dinyatakan reliabel atau 

konsisten, sebaliknya jika nilai Alpha lebih kecil dari r tabel maka item-item angket 

yang digunakan dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten. Instrumen variable 

dikatakan reliabel apabila memperoleh nilai koefisien reliabel bernilai positif lebih 

besar dari 0,600 atau 60% dan semakin tinggi tingkat reliabilitasnya semakin konsisten 
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atau handal instrumen tersebut. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas terhadap dua 

variable Penelitian diperoleh hasil sebagai berikut. Dibawah ini adalah tabel hasil uji 

realibilitas, yang dapat dilihat pada tabel hasil uji realibilitas 

Hasil uji realibilitas untuk control process PO8 terdapat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 3.12 Hasil uji reliabilitas control process PO8 
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Hasil uji reliabilitas untuk control process AI5 terdapat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 3.13 Hasil Uji Reliabilitas Control Process AI5 

 

 

Berdasarkan tabel di atas,  diketahui bahwa hasil uji reliabilitas tersebut 

memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu ≥ 0,600. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa butir pernyataan  mempunyai kualitas pertanyaan adalah reliabel atau konsisten. 

 

Hasil Kuesioner  

Berikut ini hasil perhitungan kuesioner dan tingkat model maturity ada pada tabel 

di bawah ini : 

Tabel 3.14 Hasil kuesioner 

 Proses Jumlah 

jawaban 
Jumlah 

pertanyaan 

Indeks Tingkat 

model 

maturity 

Plan And Organize     
PO8  - Mengelola kualitas 37 12 3.08 3 

Acquire and Implement     
AI5-Instalasi dan pengakuan sistem 

 

 

32 10 3.20 

 

3 
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Tidak Ada Inisialisasi Dapat Diulang Ditetapkan Diatur Dioptimalisasi 

0 1 2 3 4 5 

 

Posisi SI Institusi 

a. PO8 – Mengelola kualitas 

Dari nilai yang didapat dari perhitungan tingkat maturity untuk PO8, maka 

didapat model maturity  sbb: 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Model maturity PO8 – Mengelola Kualitas 

 

Berdasarkan model maturity, proses ini berada pada tingkat 3-Ditetapkan, artinya : 

1. Institusi sudah memperhatikan proses perencanaan jaminan kualitas dan 

metodelogi siklus hidup pengembangan system. 

2. Pimpinan dan staf IT sudah cukup memahami bahwa mengatur kualitas adalah 

sangat diperlukan dalam organisasi. 

3. Proyek dan operasi IT sebaiknya sering ditinjau dari segi kualitasnya. 

 

b. AI5 – Instalasi dan Pengakuan Sistem 

Dari nilai  yang didapat dari perhitungan tingkat maturity untuk AI5, maka 

didapat model maturity sebagai berikut : 

Tidak Ada Inisialisasi Dapat Diulang     Ditetapkan             Diatur          Dioptimalisasi 

 

0                     1 2 3          4             5 

 

 

Gambar 3.6 Model maturity AI5 – Instalasi & Pengakuan sistem 

 

Berdasarkan model maturity, proses ini berada pada tingkat 3-Ditetapkan, 

artinya :  

1. Ada beberapa ketetapan antara pengujian dan pendekatan akreditasi, dan sudah 

berdasarkan pada metodelogi. 

2. Tim pengembangan secara individu memutuskan pendekatan pengujian yang sudah 

terintegrasi. 
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Usulan Tata Kelola IT  (IT Governance)  

Usulan untuk tata kelola IT (IT Governance untuk control process PO8- 

Mengelola Kualitas, AI5 – Instalasi dan pengakuan sistem, dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 3.15  Usulan IT Governance 

No. Proses Usulan IT Governance 

1. Mengatur Kualitas 1. Diperlukanya  usaha  dan 

terstruktur untuk mengatur dan 

meningkatkan kualitas SI Institusi 

2. Perlu ada pedoman  penjaminan 

kualitas terhadap outcome 

institusi  

3. Perlu adanya monitoring dan 

evaluasi secara berkala terhadap 

jaminan kualitas institusi 

2. Instalasi & Pengakuan 

Sistem 

1. Perlu adanya pengesahan system 

dari user atau pimpinan 

2. Perlu ada pengujian terhadap 

factor keamanan dan pengakuan 

system 

3. Perlu ada dokumentasi instalasi 

hardware dan software 

4. Dalam pengujian atau instalasi 

perlu mengikutsertakan user 

5. Sebaiknya ada perencanaan dan 

usaha untuk mendapatkan 

pengakuan system. 

 

4. KESIMPULAN 

Dari pembahasan terhadap rancangan model IT Governance dapat ditarik 

kesimpulan : 

1. Dari pemetaan proses TI di peroleh gambaran, bahwa posisi institusi untuk tiap 

proses rata – rata berada ditingkat (level) ketiga  yaitu ditetapkan, artinya 

prosedur sudah standar dan terdokumentasi dan dikomunikasikan melalui 

pelatihan, tetapi pelaksanaan diserahkan pada individu untuk mengikuti proses 

tersebut sehingga meminimalisir kesalahan yang ada.  

2. Setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan metoda AHP, maka bisa 

menentukan model IT Governance, yaitu pada PO8 (mengelola kualitas), AI5 

(Instalasi & pengakuan sistem). Dengan demikian control process tersebut di atas 

menjadi perhatian utama dalam memperbaiki IT Governance yang ada pada saat ini 
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serta membuat rekomendasi bagi Institusi. Selanjutnya melakukan uji validitas dan 

realibilitas, untuk uji validitas menggunakan fungsi Pearson yang ada di MS.Excel 

didapatkan nilai koefisien korelasi diatas 0,05 (untuk taraf signifikasi 5%) untuk 

PO8 dan AI5. 

3. Setelah menetapkan domain dan control process, maka bisa ditentukan Critical 

Success Factors (CSF) untuk masing-masing control process yang intinya adalah 

memastikan keberhasilan setiap proses untuk mencapai tujuan institusi. 
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