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BAB 1 

Pendahuluan 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Tata Kelola Teknologi Informasi (Information Technology Governance) adalah 

kapasitas organisasi yang dijalankan oleh dewan manajemen eksekutif dan dewan 

manajemen TI. Tugas dan tanggung jawab dewan-dewan tersebut yaitu untuk 

mengendalikan perumusan dan implementasi strategi TI, tujuannya adalah memastikan 

perpaduan diantara bisnis dan teknologi informasi (Van Grembergen, 2002). Adapun tujuan 

lain dari tata kelola adalah memastikan bahwa pihak TI di perusahaan maupun organisasi 

dapat menompang dan memperluas strategi dan tujuan organisasi (ITG, 2004). Dalam IT 

Governance terdapat beberapa fokus area tata kelola TI yang meliputi, Strategic Aligment, 

Value Delivery, Resource Management, Risk Management, dan Performace Measurement. 

Information Technology Governance (ITG) telah diterapkan pada beberapa sektor 

seperti, sektor perusahaan, pemerintah dan Perguruan Tinggi (Boyce, 2002). Beberapa 

kegiatan dalam Perguruan Tinggi yang membutuhkan dukungan dari ITG yaitu: 

menciptakan kegiatan pembelajaaran yang lebih interaktif dan dinamis, tranparansi tata 

kelola operasional kegiatan institusi, serta peningkatan kinerja berbasis evaluasi dengan 

penilaian yang transparan serta keamanan data. Tata kelola teknologi informasi nantinya 

akan menjadi jawaban agar apa yang sudah di-investasi-kan untuk TI dapat memberikan 

hasil yang maksimal dan berguna bagi institusi (Alberch 2004). Perguruan Tinggi juga 

sangat membutuhkan dorongan dari Strategi Aligment, agar terwujudnya harmonisasi dan 

komunikasi yang efektif antara bisnis dan TI. 

Untuk melakukan penyelarasan strategi bisnis dan strategi TI telah disediakan best 

practice/framework yang dapat digunakan untuk memandu atau membantu penyelarasan 

diantaranya yaitu, COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology), 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library ) dan ISO/IEC (International 

Organization for Standardization )/(International Electro-technical Commission). 

Universitas Negeri Gorontalo (UNG) merupakan Perguruan Tinggi yang telah 

mengadopsi teknologi informasi sebagai pendukung untuk operasional kampus. Sistem 

informasi telah dihadirkan untuk mempermudah dan mempercepat operasional yang ada di 

UNG. Dalam hal ini didapatkan informasi bahwa UNG mengalami hambatan terkait 

pemanfaatan teknologi informasi. Dampak pemanfaatan TI di UNG diantaranya sistem  
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informasi yang sudah ada tidak digunakan secara maksimal, dikarenakan beberapa SDM di 

UNG lebih memilih menggunakan cara konvensional untuk menyelesaikan aktivitas- 

aktivitas meskipun sistem informasi sudah mendukung untuk menyelesaikan aktivitas- 

aktivitas tersebut. Selain itu, dampak lainnya yaitu berbagai keluhan dari pengguna (dosen, 

karyawan dan, mahasiswa) mengenai pengoperasian aplikasi-aplikasi menyangkut 

akademik. Pembangunan sistem informasi yang seharusnya dapat mendukung aktivitas, 

akan tetapi belum dapat memberikan hasil baik bagi mereka. Dalam hal ini, mengadopsi TI 

sebagai enabler tentu tidak dapat memastikan semua proses bisnis di perusahaan maupun 

organisasi dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana. Namun demikian, terdapat beberapa 

solusi yang dihadirkan untuk mengatasi masalah tersebut. 

Mengenai hambatan-hambatan yang telah dijelaskan diatas mengindikasikan 

bahwasannya, antara rencana strategi perencanaan dan implementasi teknologi informasi 

dengan strategi bisnis yang ada di UNG belum berjalan selaras dengan tujuan. 

Ketika sistem informasi telah dioperasikan yang kemudian didapati ada ketidaksesuaian 

fungsi dan kebutuhan dalam sistem informasi dengan UNG tersebut, maka hal utama yang 

menjadi dasar pembahasan adalah keselarasan antara strategi bisnis di UNG dan strategi TI. 

Mengapa keselarasan, karena keselarasan antara strategi bisnis dan strategi TI adalah 

penentu terciptanya hubungan yang bekesinambungan antara dua konteks tersebut (bisnis 

dan TI), untuk memastikan bahwa TI memahami bisnis dan bisnis memahami TI. Sehingga 

hal –hal yang menyebabkan masalah seperti hambatan dalam menggunakan teknologi dapat 

ditanggulangi. 

Praktik-praktik penyelarasan strategi TI terhadap strategi bisnis di UNG telah dilakukan 

tetapi UNG belum mendapatkan hasil yang maksimal dari nilai TI, bagaimana agar nilai TI 

menjadi penting, bagaimana TI dapat masuk dan memahami UNG begitu pula sebaliknya. 

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk membantu UNG dalam mengevaluasi 

penyelarasan strategi bisnis dan strategi TI, dengan harapan kedepannya strategi bisnis dan 

strategi TI yang ada di UNG dapat berjalan dengan selaras. Penelitian ini dilakukan oleh 

peneliti untuk dapat memberikan hasil dan kesimpulan mengenai praktik-praktik 

penyelarasan strategi bisnis dan strategi TI di UNG yang dibandingkan dengan praktik-

praktik yang ada pada kerangka COBIT 5 dan, dapat memberikan rekomendasi brdasarkan 

hasil penelitian. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hambatan dan beberapa masalah yang ada di UNG, maka rumusan 

masalahnya adalah bagaimana proses perencanaan penyelarasan strategi bisnis dan strategi 

TI antara UNG dan kerangka kerja COBIT 5? 

 
1.3 Kontribusi 

Kontribusi langsung yang diberikan untuk UNG yaitu mengevaluasi dan 

membandingkan pelaksanaan aktual dengan best practice sehingga dapat diketahui seberapa 

jauh atau seberapa dekat perencanaan penyelarasan strategi bisnis dan strategi TI. Kontribusi 

ilmiah yang diberikan yaitu Peneliti membuat skema/kerangka evaluasi dengan menggunkan 

kerangka kerja COBIT 5. Mempelajari praktik aktivitas khususnya mengenai bagaimana 

cara atau apa saja praktik aktivitas yang harus dilakukan untuk dapat menyelaraskan strategi 

bisnis dan TI. Pada umumnya kerangka kerja COBIT 5 banyak digunakan untuk perusahaan, 

pemerintah serta organisasi untuk audit, namun dalam tesis ini peneliti menggunakan 

kerangka kerja COBIT 5 sebagai alat ukur untuk membandingkan praktik aktivitas 

keselarasan strategi bisnis dan TI yang ada di Perguruan Tinggi Universitas Negeri 

Gorontalo. Setelah mempelajari, diketahui pada kerangka kerja COBIT 5 terdapat beberapa 

domain, salah satunya adalah domain APO02. Domain APO02 ini berisi panduan praktik 

aktivitas untuk menyelarsakan strategi bisnis dan TI. Pada APO02 terdapat 6 praktik, dalam 

6 praktik tersebut terdapat 31 aktivitas. Peneliti menjadikan 31 aktivitas ini sebagai tolak 

ukur untuk membandingkan praktik aktivitas. Sebelum dilakukannya perbandingan peneliti 

melakukan pencarian data untuk mengetahui bagaimana UNG melakukan keselarasan 

praktik aktivitas disana. Setelah mendapatkan hasil kemudian dilakukan evaluasi untuk 

perbandingan, untuk memberikan nilai pada hasil evaluasi perbandingan, peneliti 

menggunakan SCAMPI sebagai metode penilaian. 

 
1.4 Metodologi Penelitian 

Metodologi dalam penelitian ini terdiri dari enam tahapan, yaitu identifikasi masalah, 

studi literatur, menyusun kerangka evaluasi, pengumpulan data, analisis data dan hasil dan 

kesimpulan. Pada tahap identifikasi masalah merupakan observasi awal untuk mencari dan 

menemukan adanya masalah yang terjadi dilapangan. Pada tahap studi literatur melakukan 

literasi terhadap sumber dan penelitian mengenai praktik penyelarasan strategi bisnis dan 

strategi TI. Pada tahap menyusun kerangka evaluasi peneliti menyusun daftar pertanyaan, 
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pertanyaan tersebut diususun bedasarkan aktivitas yang ada dalam best praktis COBIT 5 

pada domain APO02 manage strategies yang merekomendasikan penyelarasan perencanaan 

strategi bisnis dan strategi TI. Setelah melakukan penyususnan kerangka evaluasi tahap 

selanjutnya itu pengumpulan data, pada tahap ini peneliti melakukan observasi dilapangan 

dengan mewawancari responden yang telah ditentukan. Pengumpulan data data lainnya yaitu 

dokumen – dokumen yang menyangkut strategi binis dan strategi TI di UNG. Pada tahap 

analisis data, kriteria pengukuran data dilakukan dengan menggunakan SCAMPI (Standar 

CMMI Appraisal Method for prosess improvement). Tahap terakhir yaitu pengambilan hasil 

dan kesimpulan, peneliti melakukan pengambilan kesimpulan bedasarkan hasil yang 

didapatkan dari tahap awal yaitu identifikasi masalah sampai pada hasil analisis data 

perbandingan aktivitas praktik penyelarasan strategi bisnis dan strategi TI antara UNG dan 

kerangka kerja cobit. 

1.5 Struktur Laporan 

BAB 1 Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan mengenai identifikasi masalah pada objek penelitian, 

perumusan masalah, kontribusi terhadap objek penelitian dan kontribusi 

ilmiah serta menjelaskan secara singkat metodologi yang dipakai dalam 

penelitian tesis. 

BAB 2 Landasan Teori 

Bab ini berisi studi pustaka, yaitu penelitian-penelitian sebelumnya terkait 

dengan tema, judul dan, teori yang digunakan dalam penelitian serta 

menjabarkan metodologi yang digunakan dalam penelitian. 

BAB 3 Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi uraian tempat atau objek yang diteliti, kerangaka penelitian 

yang digunakan serta tahap-tahap untuk melakukan penelitian. 

BAB 4 Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab ini diuraikan hasil dari analisis data penelitian dan pembahasan 

dari hasil penelitian yang didapatkan. 

BAB 5 Kesimpulan dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang ditujukan 

kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 

DAFTAR PUSTAKA 
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Daftar pustaka berisi semua sumber kepustakaan yang digunakan dalam 

penelitian yang berasal dari buku, tesis atau desertasi dan published paper. 

LAMPIRAN 

Lampiran akan memuat semua dokumen yang digunakan dalam 

penyusunan penelitian ini. 


