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1 PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 

Keuntungan merupakan hal yang sangat utama dalam bisnis sehingga 

perusahaan dituntut untuk mencapai pendapatan yang maksimal sekaligus 

melakukan pengawasan serta fungsi pengendalian pengeluaran. Kinerja keuangan 

suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar pendapatan yang 

dihasilkan tetapi juga seberapa baik perusahaan mengelola pengeluaran dan 

kegiatan operasional sehingga dapat menghasilkan laba yang optimal bagi 

pemegang saham. Pengelolaan yang baik dalam setiap kegiatan operasional 

perusahaan sangat menentukan kelancaran kegiatan bisnis dan keberlangsungan 

suatu perusahaan.  

Pengelolaan perusahaan akan memiliki risiko yang sangat besar apabila 

manajemen menjalankan dengan intuisi dan pengelolaan data yang konvensional. 

Sistem teknologi informasi telah menjadi nyawa bagi setiap industri modern 

(Adityawarman 2012). Teknologi informasi menjadi suatu aspek yang tidak bisa 

lepas dari perhatian manajemen dalam menjalankan sebuah perusahaan. Ahmad 

dan Musa (2009) menyatakan bahwa “Information technology (IT) has become 

widely integrated into most organizations’. Diperlukan dukungan infrastuktur 

Teknologi Informasi (TI) dan Sistem Informasi (SI) yang memadai untuk dapat 

mendukung manajemen dalam melakukan pengaturan kegiatan operasional, 

pencatatan, pengelolaan arus kas, monitoring dan kebutuhan bisnis lainnya. 

Teknologi informasi (TI) saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting 

bagi hampir semua organisasi perusahaan karena dipercaya dapat membantu 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses bisnis perusahaan (Utomo dan 

Mariana 2011). 

PT Baruna Raya Logistics (PT BRL) merupakan salah satu penyedia jasa 

pelayaran operasional dan logistik lepas pantai yang menyediakan jasanya untuk 

perusahaan minyak di Indonesia. Perusahaan minyak nasional dan internasional 

merupakan pelanggan yang menjalin kontrak kerjasama dengan PT BRL. Kapal 

kerja dalam berbagai jenis dan ukuran disediakan oleh PT BRL untuk memenuhi 

kebutuhan operasional pelanggan. Naik turunnya pencapaian PT BRL sangat 

tergantung pada kegiatan operasional perusahaan minyak yang menjadi 

pelanggannya. 

Dalam fluktuasi harga minyak dunia yang tidak stabil dan mengakibatkan 

berkurangnya operasi migas sehingga persaingan semakin ketat, manajemen 

merasa perlu lebih meningkatkan keamanan pada aspek keuangan. Perhatian pada 

pengelolaan keuangan perusahaan menjadi fokus utama. Tujuannya adalah 

optimalisasi laba dan pengembangan kegiatan bisnis perusahaan. Manajemen 

menganggap pengelolaan perusahaan perlu ditingkatkan dengan melakukan 

analisa mendalam dan peningkatan terhadap aspek-aspek yang penting bagi 

perusahaan. 

Setelah dilakukan analisa lebih lanjut terhadap SI yang dimiliki, manajemen 

PT BRL menyimpulkan bahwa SI yang ada belum dapat menunjang kebutuhan  

operasional PT BRL. Sebagai bagian dari transformasi bisnis PT BRL, Teknologi 

informasi (TI) adalah salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam 

meningkatkan kemampuan dan kapasitas manajemen dalam memacu 
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pertumbuhan PT BRL sekarang dan di masa depan. Pada sistem yang ada 

sebelumnya dukungan arsitektur TI serta infrastrukturnya belum optimal untuk 

mendukung pertumbuhan dan rencana ekspansi bisnis. Sementara PT BRL 

sebagai perusahan jasa dituntut memiliki daya saing dalam industri pelayaran 

lepas pantai penunjang migas yang persaingannya semakin ketat. Selain untuk 

mendukung dalam mengelola usahanya menghadapi persaingan, sebuah sistem 

yang baik tentu akan sangat memberikan citra yang baik di mata pelanggan. 

Dalam setiap persaingan tender pelanggan akan lebih yakin ketika mengetahui 

bahwa PT BRL telah didukung dengan SI yang baik. Pemanfaatan sistem merujuk 

pada penggunaan teknologi informasi oleh pengguna melalui sistem informasi 

berbasis komputer dalam rangka menyelesaikan tugas dan masalah yang dihadapi 

oleh pengguna dalam menjalankan pekerjaannya untuk meningkatkan kualitas dan 

produkstifitas baik secara individual, kelompok maupun organisasi dengan 

menfokuskan pada level individu, khusunya pada end user computing (Widuri 

2010). 

Berawal dari hal ini PT BRL berkomitmen untuk melakukan langkah 

perbaikan untuk memenuhi kebutuhan akan SI. Berdasarkan beberapa 

pertimbangan dan rekomendasi maka diputuskan untuk menggunakan salah satu 

brand Enterprise Resource Planning (ERP) yang terkemuka dan telah banyak 

digunakan oleh banyak perusahaan lain, yaitu SAP. Dalam implementasi SAP ini 

tentu saja memerlukan banyak penyesuaian dan menghadapi beberapa kendala 

baik itu dari faktor penguna, kesesuaian dengan kebutuhan, proses migrasi data 

dan faktor-faktor lain. Proyek implementasi ini tidak terlepas dari beberapa 

masalah baik dari sisi sistemnya sendiri, user maupun pihak konsultan yang 

menjadi pelaksana implementasi SI ini. Waktu terbatas yang diberikan dalam 

mengimplemantasikan dan menjalankan SI baru ini sangat terbatas dan diduga 

menjadi akibat ketika ditemukan beberapa masalah. Selain itu user seringkali 

mengalami kesulitan dalam tata letak maupun alur operasi SI SAP ini. Beberapa 

kali ditemukan kesalahan sistem yang akhirnya user harus meminta panduan dan 

bantuan dari Departemen Management Information System (MIS) maupun 

konsultan. Belajar dari pengalaman sebelumnya dimana sebuah sistem 

maintenance yang diimplementasikan tidak lagi digunakan karena dinilai tidak 

mudah untuk digunakan tanpa adanya audit TI sehingga alasan tersebut dinilai 

tidak cukup kuat. Hal tersebut berujung pada pemborosan karena investasi yang 

ditanamkan tidak dapat memberikan kontribusi untuk bisnis, muncul 

kekhawatiran hal serupa akan terjadi lagi pada sistem SAP yang 

diimplementasikan. Audit adalah proses pengumpulan dan penilaian   bahan   

bukti   tentang   informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian 

informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh orang 

yang berkompeten dan independen (Gondodiyoto   2007). 

Budaya sulit untuk berubah ke arah yang lebih maju dirasa masih melekat 

dalam organisasi sehingga kekhawatiran tersebut sangat mungkin terjadi, 

sementara nilai investasi dalam implementasi sistem SAP jauh lebih besar 

dibanding sistem yang sebelumnya. Akan sangat tragis jika Departemen MIS 

mengalami kegagalan seperti kegagalan sebelumnya hanya karena tidak adanya 

studi ilmiah yang bisa membuktikan bahwa sistem telah matang dan layak untuk 

digunakan. Evaluasi strategi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan 

jaminan keberhasilan di masa yang akan datang. Keberhasilan selalu menciptakan 
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masalah baru dan berbeda. Kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi 

strategi dalam organisasi terjadi di tingkat korporat, unit bisnis strategis, dan unit 

bisnis fungsional (Harsono 2010). 

Penerapan SI dapat dimanfaatkan secara maksimal jika penerapannya sesuai 

dengan tujuan, visi dan misi perusahaan yang telah diterjemahkan ke dalam 

strategi bisnis dan strategi SI. Selain itu keselarasan antara strategi SI terhadap 

strategi bisnis dapat memberikan nilai tambah dalam persaingan bisnis, karena hal 

tersebut proses perencanaan dan implementasi SI harus dipastikan mengikuti 

kaidah-kaidah yang baik dan benar sesuai dengan international best practice yang 

ada. 

Beberapa pendekatan telah dilakukan dalam upaya melakukan evaluasi pada 

SI PT BRL namun belum nampak hasilnya terhadap manajemen tata kelola SI PT 

BRL. Berdasarkan observasi dan diskusi yang dilakukan peneliti dengan Manager 

Departement MIS disimpulkan bahwa masih diperlukan adanya sebuah audit pada 

SI yang diimplementasikan di PT BRL. Salah satu pendekatan yang dinilai dapat 

digunakan adalah Control Objectives for Information and Related Technology 

(COBIT). COBIT adalah sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT 

Governance yang dapat membantu auditor, pengguna (user) dan manajemen 

untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol dan masalah-

masalah teknis TI. Dalam Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/MBU/2013 

COBIT direkomendasikan sebagai referensi audit TI dan atau penilaian tata kelola 

TI. Hal ini dinilai sangat relevan karena salah satu pelanggan terbesar PT BRL 

adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Pertamina Hulu  

Energi. 

 

Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah proses perencanaan dan implementasi SI PT BRL telah mengikuti 

kaidah-kaidah yang baik dan benar sesuai dengan COBIT framework ? 

2. Bagaimana mengaudit proses perencanaan dan implementasi SI PT BRL 

dengan menentukan CSF, KGI, KPI dan mengukur maturity level 

menggunakan COBIT framework ? 

3. Apakah COBIT framework dapat diadopsi dalam melakukan audit di proses 

perencanaan dan implementasi SI PT BRL ?  

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Menganalisis apakah proses perencanaan dan implementasi SI PT BRL sudah 

mengikuti kaidah-kaidah yang baik dan benar sesuai dengan COBIT 

framework.  

2. Melakukan audit SI menggunakan COBIT framework dengan menentukan 

CSF, KGI, KPI dan melakukan pengukuran maturity level pada proses 

perencanaan dan implementasi SI PT BRL. 

3. Memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen untuk perbaikan dan 

peningkatan maturity level SI PT BRL.  
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Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Memberikan hasil, rekomendasi dan pengetahuan untuk manajemen dan 

auditor internal PT BRL mengenai audit SI dengan menentukan CSF, KGI 

dan KPI serta melakukan pengukuran maturity level pada SI PT BRL dalam 

proses perencanaan dan implementasi menggunakan COBIT framework.  

2. Hasil dan rekomendasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

dan panduan bagi manajemen serta auditor internal dalam melakukan audit SI 

lainnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Kerangka kerja COBIT mengidentifikasi proses-proses TI dalam empat 

domain utama, yaitu domain Planning and Organization (PO), Acquisition and 

Implementation (AI), Delivery and Support (DS) dan Monitoring and Evaluate 

(ME). Domain PO mencakup strategi dan taktik, serta perhatian pada identifikasi 

cara TI dalam memberikan kontribusi terbaiknya pada pencapaian objektif bisnis. 

Domain AI mencakup realisasi, implementasi dan integrasi strategi TI kedalam 

proses bisnis. Domain DS berhubungan dengan penyampaian dan dukungan 

layanan-layanan TI. Domain ME mencakup pengawasan pada seluruh kendali-

kendali yang diterapkan pada setiap proses TI. 

Penyusunan model pengelolaan TI untuk PT BRL dilakukan pada domain 

PO & AI. Pemilihan kedua domain tersebut disesuaikan dengan permasalahan dan 

kebutuhan PT BRL dalam melakukan pengelolaan TI, mencakup strategi dan 

taktik, serta perhatian pada identifikasi cara TI, realisasi, implementasi dan 

integrasi strategi TI dalam memberikan kontribusi terbaiknya pada pencapaian 

proses bisnis. Berdasarkan hasil analisis pada dokumen Master Plan TI PT BRL 

diidentifikasi bahwa permasalahan dan kebutuhan TI PT BRL saat ini berada pada 

domain PO & AI kerangka kerja COBIT. Hasil penerapan TI akan menjadi 

optimal apabila didapatkan sebuah model pengelolaan TI yang dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja dan pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Model tersebut 

juga harus dapat menjadi acuan kesesuaian pengelolaan TI perusahaan dengan 

standar pengelolaan TI yang umum dan diakui secara global. 

Pada peta strategi perusahaan setiap penyebab dari masing-masing 

perspektif harus memiliki hubungan sebab akibat (cause and effect linkage) antara 

satu dengan yang lainnya (Arofah 2012). Untuk mengoptimalkan tata kelola TI 

pada PT BRL dan mengetahui keselarasannya dengan strategi dan tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan analisis terhadap 

penerapan sistem TI. Dari hal tersebut diatas maka dapat ditentukan ruang lingkup 

penelitian adalahanalisis pada proses perencanaan (Planning and Organisation - 

PO) dan implementasi (Acquisition and Implementations - AI) Sistem Informasi 

ERP dalam hal ini Sistem SAP pada PT BRL dengan menentukan CSF, KGI, KPI 

dan melakukan pengukuran maturity level menggunakan maturity model yang ada 

di COBIT framework. 

 




