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ABSTRAK 

Universitas Gunadarma  yang saat ini bertugas dalam pelayanan bidang pendidikan dan telah didukung 

oleh teknologi informasi berupa sistem informasi akademik, membutuhkan suatu pengawasan dan 

penilaian terhadap  kinerja sistem informasi akademik tersebut secara periodik. Adanya human error 

karena pengawasan dan penilaian terhadap kinerja teknologi informasi hanya dilakukan jika ada 

keluhan dari unit kerja mengenai layanan teknologi informasi tersebut. Teknik audit teknologi informasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah COBIT (Control Objectives for Information and Related 

Technology). Domain audit COBIT meliputi : Perencanaan dan Pengorganisasian (PO) sebanyak 11 

proses,  Pengadaan dan Implementasi (AI) sebanyak 6 proses, Pengiriman dan Dukungan (DS) sebanyak 

13 proses dan Pengawasan dan Evaluasi (ME) sebanyak 4 proses. Sejumlah  30 kuesioner dengan 

menggunakan metode likert yang berisi pertayaan instrumen COBIT disebar kepada  petugas yang 

secara langsung menggunakan Sistem Informasi Akademik dan selanjutnya diolah. Hasil yag diperoleh 

rata-rata penilaian kinerja Sistem Informasi Akademik di Universitas Gunadarma memiliki tingkat 

maturity : Defined  (3,5) atau seluruh proses dilakukan secara rutin sesuai dengan suatu standar formal 

tertulis. 

Kata Kunci : Universitas Gunadarma, COBIT, Sistem Informasi Akademik. 

 

PENDAHULUAN 

 

Perkembangan teknologi yang semakin 

maju saat ini menuntut sumber daya 

manusia yang berkualitas dalam hal 

komputerisasi bagi semua kalangan, baik 

dari segi pendidikan maupun dalam dunia 

bisnis. Saat ini komputer juga dapat 

digunakan sebagai pengolahan data dalam 

dunia pendidikan, kesehatan, pemerintah, 

atau swasta maupun dalam bidang yang 

lainnya. Komputer juga dapat digunakan 

sebagai media pencarian informasi untuk 

mempermudah kerja dan kinerja orang yang 

menggunakannya. Informasi - informasi 

tersebut sangat mudah didapatkan melalui 

teknologi jaringan internet yang telah 

tersebar luas didunia. 

Jaringan internet merupakan sebuah 

jaringan komputer dalam skala global / 

mendunia. Jaringan komputer ini dapat 

berskala international yang dapat membuat 

masing-masing komputer saling 

berkomunikasi satu dengan yang lainnya. 

Penggunaan internet membuat manusia bisa 

mendapatkan informasi dan dapat saling 

berkomunikasi dimanapun berada dan 

kapanpun. Informasi yang terdapat di 
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internet sangat mudah didapatkan melalui 

situs web. Situs web telah banyak 

digunakan oleh berbagai macam pihak 

mulai dari instansi pemerintahan, lembaga 

pendidikan, perusahaan, praktisi media 

massa, hingga setiap orang yang memiliki 

akses ke internet dapat menggunakannya 

selama 24 jam. Kegunaan situs web sangat 

lah beragam bisa digunakan sebagai media 

informasi, promosi, alat penjualan hingga 

dapat memberikan gambaran secara jelas 

bagi masyarakat tentang sebuah instansi 

atau lembaga. Bukan hanya itu situs web 

juga telah menjadi suatu sarana interaksi 

sosial masyarakat, situs-situs sosial seperti 

facebook, twitter, blog, dan situs sosial 

yang lainnya bisa memberikan kemudahan 

komunikasi bagi setiap penggunanya. 

Kemudahan komunikasi inilah yang 

dijadikan alasan oleh instansi pemerintah, 

perusahaan, lembaga pendidikan serta 

pengguna internet lainnya menggunakan 

situs web sebagai media komunikasi 

informasi kepada masyarakat. 

 

Dalam dunia pendidikan contohnya pada 

suatu Universitas yang baik haruslah 

memiliki satu situs web guna memberikan 

informasi kepada masyarakat tentang 

Universitas tersebut. Informasi-

informasinya bisa berupa sejarah, visi dan 

misi, kompetensi, profil, serta informasi 

akademik yang ada pada universitas 

tersebut. Dengan adanya informasi-

informasi tersebut maka masyarakat dapat 

menilai kualitas dari universitas, dan juga 

bisa memberikan suatu kejelasan bagi siswa 

yang belajar melalui sistem informasi 

akademik yang ada. Salah satunya 

Universitas Gunadarma sebagai universitas 

dengan latar belakang teknologi dan 

informasi yang memiliki Sistem Informasi 

Akademik yang dikembangkan dengan 

model sistem terpusat. Sistem tersebut 

dapat dijalankan maupun diperbaharui 

informasinya secara terdistribusi dari 

berbagai lokasi, sehingga meningkatkan 

usabilitas (ketergunaan) sistem dan 

mempercepat pembaruan informasi yang 

disediakan. Pembentukan Sistem Informasi 

Akademik terpusat ditujukan untuk 

memudahkan dalam perawatan dan kendali 

sistem informasi, sehingga jaminan 

keamanan dan integritas informasi tercapai. 

Aplikasi Sistem Informasi Akademik yang 

telah dikembangkan selama lebih dari satu 

dasawarsa telah digunakan oleh seluruh 

program studi. Pusat basis data atau data 

warehouse utamanya dikelola oleh bagian 

Pengembangan Sistem Manajemen 

Akademik yang menyediakan data master 

dosen dan mahasiswa yang dibutuhkan oleh 

Sistem Informasi Akademik atau sub sistem 

administrasi lainnya. Basis data tersebut 

digunakan oleh program studi dan satuan 

kerja terkait  seperti bagian sidang sarjana 

dan transkrip. Gambaran umum 

keterhubungan antara satuan kerja dapat 

dilihat pada Gambar 1.  

 

 

Gambar 1. Sistem Informasi Terpusat. 

Universitas Gunadarma sudah memiliki 

Sistem Informasi Akademik terpusat yang 

sudah dikembangkan sejak tahun 2002. 

Sistem informasi tersebut digunakan oleh 

semua program studi di Universitas 
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Gunadarma. Beberapa informasi akademik 

pada sistem ini diintegrasikan ke akses 

informasi oleh mahasiswa melalui 

studentsite dan dosen melalui staffsite yang 

terhubung dengan Sistem Informasi 

Akademik Jurusan. Sistem Informasi 

akademik Jurusan dapat dilihat pada 

gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Sistem Informasi Akademik Jurusan 

 

Terkait dengan semakin meningkatnya 

Mahasiswa dan Dosen dalam mengakses 

Sistem Informasi Akademik untuk 

memberikan layanan terbaiknya sesuai 

dengan asas akuntabilitas, ketepatan waktu 

dan kecepatan, kemudahan dan 

keterjangkauan maka Universitas 

Gunadarma telah menetapkan penggunaan 

Sistem Informasi Akademik. Dengan dasar 

penggunaan sistem elektronik itu sendiri 

yang mengacu pada UU no. 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

[Sekretariat Negara RI, 2014]. Adapun 

usaha yang telah dilakukan oleh Universitas 

Gunadarma adalah dengan menerapkan 

Sistem Informasi Akademik Jurusan di 

seluruh Kampus Universitas Gunadarma 

dengan menggunakan web. Gambar 3. 

Pelayanan Jurusan pada Mahasiswa 

menunjukkan kegiatan yang dilakukan 

dalam lingkungan kampus Universitas 

Gunadarma. 

 
                                                       

Gambar 3. Pelayanan Jurusan Pada Mahasiswa 

 

Pada dasarnya pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi dalam 

mendukung kegiatan pelayanan publik 

harus dipantau secara rutin agar 

pelaksanaanya berjalan dengan baik. Salah 

satu cara untuk melakukan pemantauan atau 

pengukuran kinerja Teknologi Informasi 

adalah menggunakan instrumen Control 

Objectives for Information and Related 

Technology (COBIT) yang dikembangkan 

oleh Information System Audit and Control 

Association (ISACA) melalui lembaga yang 

dibentuknya yaitu Information and 

Technology Governance Institute (ITGI) 

pada tahun 1992 [IT Governance Institute, 

2014]. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur 

kinerja sistem informasi pada Sistem 

Informasi Akademik Jurusan di Universitas 

Gunadarma. Melalui penelitian ini dapat 
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diketahui pula kondisi penerapan Sistem 

Informasi Akademik Jurusan berbasis 

sistem terpusat di Universitas Gunadarma 

dan mengidentifikasi praktik tata kelola 

teknologi informasi yang berpotensi dapat 

memecahkan dan mencegah permasalahan 

yang muncul pada proses kegiatan 

Teknologi Informasi dengan mengacu pada 

COBIT 4.1 

 

METODE PENELITIAN 

 

Kerangka penelitian ini terdiri dari beberapa 

tahap, yaitu : 

1. Pengamatan awal, melalui pengamatan 

langsung terhadap prosedur yang 

berjalan dalam Sistem Informasi 

Akademik di Universitas Gunadarma. 

Pengamatan awal meliputi : pengamatan 

langsung/wawancara terhadap pengguna 

sistem, pengamatan ketersediaan sarana 

teknologi informasi pendukung sistem 

dan pengamatan dokumen : pedoman 

penggunaan sistem dan pemeliharaan 

perangkat teknologi informasi 

pendukung sistem. 

2. Penyusunan kerangka pertanyaan 
kinerja teknologi informasi berdasarkan 

instrumen COBIT. Terdapat 4 domain 

utama pertanyaan, yaitu 1.perencanaan 

dan organisasi, pengadaan, 2. pengadaan 

dan implementasi, 3. Pengiriman dan 

dukungan, 4. pengawasan dan evaluasi. 

Setiap domain terdiri dari beberapa 

fokus pertanyaan sebagai berikut : 

 

1. Perencanaan dan Organisasi (Plan 

and Organize) 

PO1  :  Penetapan rencana strategis  

  teknologi informasi. 

PO2   :   Penetapan arsitektur sistem  

  informasi. 

PO3   :   Penetapan arah teknologi. 

PO4   :   Penetapan proses teknologi  

    informasi, organisasi dan 

  hubungannya. 

PO5   :   Pengaturan investasi  

  teknologi informasi. 

PO6   :   Komunikasikan tujuan dan  

  arahan manajemen. 

PO7   :   Pengelolaan sumber daya   

  manusia. 

PO8    :  Kesesuaian kebutuhan 

  eksternal. 

PO9    :  Penilaian dan pengaturan  

  resiko teknologi informasi. 

P10     :  Pengaturan proyek.  

P11     :  Pengaturan kualitas. 

 

2. Pengadaan dan implementasi (Acquire 

and Implement) 

AI1    :   Identifikasi solusi - solusi  

  otomatis.  

AI2    :   Upaya untuk pemeliharaan  

  perangkat lunak aplikasi. 

AI3    :   Upaya untuk pemeliharaan  

  infrastruktur teknologi. 

AI4    :   Upaya untuk pengoperasian  

  dan penggunaannya. 

AI5    :   Pengadaan sumber daya  

  teknologi informasi.  

AI6    :   Pengelolaan perubahan. 

 

3. Pengiriman dan dukungan (Delivery 

and Support) 

DS1    :  Penetapan dan pengaturan  

  tingkat layanan. 

DS2    : Pengaturan layanan dengan  

  pihak ketiga.  

DS3    :  Pengaturan kinerja dan  

  kapasitas. 

DS4    :  Upaya untuk ketersediaan  

  layanan.  

DS5    :  Upaya untuk keamanan  

  sistem.  

DS6    :  Identifikasi dan biaya  

  tambahan. 

DS7    :  Pendidikan dan Pelatihan  

  user.  

DS8     : Pengelolaan bantuan layanan  

  dan insiden. 

DS9     : Pengaturan konfigurasi.  

DS10   : Pengelolaan masalah.   



DS11   : Pengelolaan data.  

DS12   : Pengelolaan fasilitas.  

DS13   : Pengelolaan operasi. 

 

4. Pengawasan dan evaluasi (Monitor 

and Evaluatei) 

ME1    : Monitor dan evaluasi kinerja  

  teknologi informasi. 

ME2    : Monitor dan evaluasi  

  pengendalian internal. 

ME3    : Upaya untuk dapat jaminan  

  independent. 

ME4    : Penyediaan untuk tatakelola  

  teknologi informasi. 

 

3. Pengisian instrumen COBIT oleh 30 

Pegawai Sekretariat Jurusan yang 

berbeda di Universitas Gunadarma yang 

menggunakan Sistem Informasi 

Akademik Jurusan dengan mengisi 

kuesioner untuk domain perencanaan 

dan organisasi serta domain pengadaan 

dan implementasi, domain pengiriman 

dan dukungan serta pengawasan dan 

evaluasi. Responden mengisi kuesioner 

yang dirancang dengan pembobotan 

menggunakan skala Likert, yaitu Sangat 

Setuju (5), Setuju (4), Cukup Setuju (3), 

Tidak Setuju (2) dan Sangat Tidak 

Setuju (1) 

 

4. Analisis kinerja teknologi informasi 
dilakukan berdasarkan kuesioner yang 

telah diisi oleh 30 pegawai Sekretariat 

Jurusan yang berbeda di Universitas 

Gunadarma. Kuesioner diolah dengan 

mencari nilai rata-rata dan tingkat 

Maturity tiap kode pada COBIT  

selanjutnya dilakukan pencarian rata-

rata pada tiap-tiap domain pada COBIT. 

Penilaian didasarkan pada standar yang 

ditetapkan oleh Capability Maturity 

Model (CMM) yang terdiri atas 5 (lima) 

tingkatan, seperti tampak pada tabel 

berikut: 

 

 

Tabel 1. Capability Maturity Model (CMM) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berikut adalah hasil pengukuran kinerja 

Teknologi Informasi berbasis COBIT yang 

dilakukan pada 30 pegawai di Sekretariat 

Jurusan yang berbeda menggunakan Sistem 

Informasi Akademik Jurusan di Universitas 

Gunadarma, meliputi domain perencanaan 

dan organisasi serta domain pengadaan dan 

implementasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

O 

NILAI 

RATA-RATA 
TINGKAT KRITERIA 

1. 0.5 s/d 1.5 Initial Proses dilakukan 

berdasarkan inisiatif 

perorangan, tanpa 

adanya suatu standar. 

2. 1.5 s/d 2.5 Repeatable Proses dilakukan 

secara rutin tetapi tidak 

anda aturan dan 

panduan formal.  

3. 2.5 s/d 3.5 Defined Proses dilakukan 

secara rutin sesuai 

dengan suatu standar 

formal tertulis. 

4. 3.5 s/d 4.5 Manage Proses dilakukan 

secara rutin sesuai 

dengan suatu standar 

dan terukur hasilnya. 

5. 4.5  s/d  5.5 Optimized Proses dilakukan 

secara rutin sesuai 

dengan suatu standar, 

terukur hasilnya dan 

senantiasa 

disempurnakan. 



Tabel 2. Hasil Audit TI : Perencanaan dan 

Organisasi (Plan and Organize) 

 

Pada tabel 2 di atas tampak bahwa hasil 

audit setiap proses dan rata-rata proses dari 

domain Perencanaan dan Pengorganisasi 

Teknologi Informasi di Universitas 

Gunadarma memberikan nilai cukup baik 

dengan tingkat maturity : Defined (3.2) atau 

Proses dilakukan secara rutin sesuai dengan 

suatu standar formal tertulis. Menetapkan 

rencana strategis teknologi informasi (PO1) 

memiliki nilai tertinggi Manage (4.0) yaitu 

Proses dilakukan secara rutin sesuai dengan 

suatu standar dan terukur hasilnya, 

sedangkan Mengatur investasi teknologi 

informasi (PO5) dan Kesesuaian kebutuhan 

eksternal (PO8) memiliki nilai terendah 

Defined (2,8). 

 

 

 

Tabel 3. Hasil Audit TI : Pengadaan dan 

Implementasi (Acquire and Implement) 

 

Pada tabel 3 tampak bahwa proses 

Mendapatkan dan memelihara infrastruktur 

teknologi (AI3) , Menjalankan operasi dan 

menggunakannya (AI4), Pengadaan sumber 

daya teknologi (AI5) memiliki tingkat 

maturity : Defined (3.0) dan Hasil auditnya  

cukup baik dengan rata-rata tingkat maturity 

: Defined (3,3) yang berarti pada dasarnya 

proses tersebut telah dilakukan sesuai 

standar formal tertulis yang berlaku namun 

belum dilakukan pengukuran hasil. Hal ini 

bisa disebabkan karena kompleksitas 

permasalahan yang muncul terkait dengan 

Sistem Informasi Akademik semakin 

meningkat belakangan ini, sehingga perlu 

identifikasi permasalahan yang detail agar 

dapat dicari solusi yang paling tepat yang 

selanjutnya dapat diimplementasikan ke 

dalam sistem. Pada proses untuk 

mendapatkan dan memelihara perangkat 

lunak aplikasi memiliki nilai tertinggi 

Manage (3,8) yaitu Proses dilakukan secara 

rutin sesuai dengan suatu standar dan 

terukur hasilnya.  

 

 

 

 

 

No Kode Proses 
Hasil 

Pengujian 

Tingkat 

Maturity 

1 PO1 Menetapkan rencana 

Strategis Teknologi 

informasi 

4.0 Manage 

2 PO2 Menetapkan arsitektur 

sistem informasi 

3.2 Defined 

3 PO3 Menetapkan arah 

teknologi 

3.6 Manage 

4 PO4 Menetapkan proses 

teknologi informasi, 

organisasi dan 

hubungannya 

3.2 Defined 

5 PO5 Mengatur investasi 

teknologi informasi 

2.8 Defined 

6 PO6 Mengkomunikasikan 

tujuan dan arahan 

manajemen 

3.7 Manage 

7 PO7 Mengelola 

sumberdaya manusia 

2.9 Defined 

8 PO8 Kesesuaian kebutuhan 

eksternal 

2.8 Defined 

9 PO9 Menilai dan mengatur 

resiko teknologi 

informasi 

2.9 Defined 

10 PO10 Mengatur Proyek 3.2 Defined 

11 PO11 Pengaturan kualitas 3.3 Defined 

Rata-rata Domain PO 3.2 Defined 

No Kode Proses 
Hasil 

Pengujian 

Tingkat 

Maturity 

1 AI1 Identifikasi solusi-solusi 

otomatis 

3.6 Manage 

2 AI2 Mendapatkan dan 

memelihara perangkat 

lunak aplikasi 

3.8 Manage 

3 AI3 Mendapatkan dan 

memelihara infrastruktur 

teknologi 

3.0 Defined 

4 AI4 Menjalankan operasi dan 

menggunakannya 

3.0 Defined 

5 AI5 Pengadaan sumber daya 

teknologi informasi 

3.0 Defined 

6 AI6 Mengelola perubahan 3.2 Defined 

Rata-rata Domain AI 3.3 Defined 



Tabel 4. Hasil Audit TI : Pengantaran dan 

Dukungan (Delivery and Support) 

 

Pada tabel 4. di atas tampak bahwa hasil 

audit rata-rata proses dari domain 

Pengantaran dan Dukungan Teknologi 

Informasi di kantor  Imigrasi Bogor 

memberikan hasil yang baik dengan tingkat 

maturity : Manage (3,7) atau proses 

pengantaran dan dukungan terhadap 

teknologi informasi sudah dilaksanakan 

secara rutin sesuai standar dan hasilnya 

telah diukur. Terkait dengan proses 

Kepastian Keamanan Sistem (DS5) tingkat 

maturity-nya Manage (4,4) atau proses 

selain dilaksanakan secara rutin sesuai 

standar, hasilnya telah diukur juga 

senantiasa dilakukan penyempurnaan. Hal 

ini dikarenakan semakin meningkatnya 

kejahatan dalam dunia maya atau web 

dengan beragam modus menjadikan sistem 

informasi akademik dituntut memiliki 

tingkat keamanan yang cukup tinggi dan 

dapat diandalkan sehingga perlu secara rutin 

ditinjau ulang dan senantiasa 

disempurnakan. Demikian pula dengan 

Pemberian Pendidikan dan Pelatihan kepada 

Pengguna (DS7), tingkat maturity-nya 

Manage (3,9). Hal ini bisa dikarenakan 

sistem yang digunakan saat ini selalu 

ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan 

yang ada, sehingga setiap kali penyesuaian 

itu terjadi diperlukan pendidikan dan 

pelatihan kembali bagi para penggunanya. 

Untuk proses Pengaturan Layananan 

dengan pihak ketiga (DS2) nilainya paling 

kecil (3,1) dibandingkan proses lain, hal ini 

bisa disebabkan bahwa penggunaan sistem 

informasi akademik sangat tergantung pada 

ketersediaan dan kelengkapan data 

mahasiswa dibutuhkan pada saat mahasiswa 

tersebut aktif pada semester berjalan atau 

tidaknya. 

 
Tabel 5. Pengawasan dan Evaluasi 

(Monitor and Evaluate) 

 

Pada tabel 5 di atas tampak bahwa hasil 

audit rata-rata proses dari domain 

Pengawasan dan Evaluasi di Universitas 

Gunadarma memberikan hasil yang baik 

dengan tingkat maturity : Manage (3,7) atau 

proses pengantaran dan dukungan terhadap 

No Kode Proses 
Hasil 

Pengujian 

Tingkat 

Maturity 

1 DS1 Menetapkan dan 

mengatur tingkat 

layanan 

3.6 Manage 

2 DS2 Pengaturan 

layanan dengan 

pihak ketiga 

3.1 Defined 

3 DS3 Mengatur kinerja dan 

kapasitas 

3.7 Manage 

4 DS4 Memastikan 

ketersediaan layanan 

3.9 Manage 

5 DS5 Memastikan 

keamanan system 

4.4 Manage 

6 DS6 Identifikasi dan biaya 

tambahan 

3.7 Manage 

7 DS7 Mendidik dan melatih 

pengguna (user) 

3.9 Manage 

8 DS8 Mengelola bantuan 

layanan dan insiden 

3.9 Manage 

9 DS9 Mengatur 

konfigurasi 

3.7 Manage 

10 DS10 Mengelola 

masalah 

3.8 Manage 

11 DS11 Mengelola data 3.8 Manage 

12 DS12 Mengelola 

fasilitas 

3.5 Defined 

13 DS13 Mengelola 

operasi 

3.4 Defined 

Rata-rata Domain DS 3.7 Manage No Kode Proses 
Hasil 

Pengujian 

Tingkat 

Maturity 

1 PO Perencanaan dan 

pengorganisasian (Plan 

and Organize) 

3.2 Defined 

2 AI Pengadaan dan 

Implementasi (Acquire 

and Implement) 

3.3 Defined 

3 DS Pengantaran dan 

Dukungan (Delivery and 

Support) 

3.7 Manage 

4 ME Pengawasan dan Evaluasi 

(Monitor and Evaluate) 

3.7 Manage 

Rata-rata Keseluruhan Domain 3.5 Defined 



teknologi informasi sudah dilaksanakan 

secara rutin sesuai standar dan hasilnya 

telah diukur. Hal yang bisa dijelaskan dari 

hasil ini adalah Sistem Informasi Akademik 

Jurusan sebagai suatu sistem yang segala 

sesuatunya terkait dengan pengawasan dan 

evaluasi sistem tersebut telah diatur oleh 

Universitas Gunadarma yang dibuat oleh 

Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem 

Informasi (BAPSI) merupakan salah satu 

unit struktural yang ikut mempunyai 

kontribusi dalam perencanaan, 

pengembangan, implementasi dan 

pemeliharaan fasilitas teknologi informasi. 

 

Berikut adalah Hasil Keseluruhan 

pengukuran kinerja Sistem Informasi 

Akademik Jurusan di Universitas 

Gunadarma untuk 4 domain di atas : 

 
Tabel 6. Hasil Audit Teknologi Informasi pada 

domain COBIT. 

 

Secara umum rata-rata hasil audit 

Teknologi Informasi terhadap Sistem 

Informasi Akademik di Universitas 

Gunadarma memberikan nilai yang cukup 

baik dengan tingkat maturity: Defined  (3,5) 

atau seluruh proses dilakukan secara rutin 

sesuai dengan suatu standar formal tertulis. 

Untuk nilai pada Domain Pengantaran dan 

Dukungan (DS), domain Pengawasan dan 

Evaluasi adalah yang paling tertinggi 

dengan tingkat maturity Manage (3.7) yaitu 

proses pengantaran dan dukungan terhadap 

teknologi informasi sudah dilaksanakan 

secara rutin sesuai standar dan hasilnya 

telah diukur sedangkan nilai pada Domain 

Perencanaan dan pengorganisasian yang 

paling terendah  pada tingkat maturity 

Defined (3,2). 

 

KESIMPULAN  

Secara umum penelitian ini telah berhasil 

mengukur kinerja Sistem Informasi 

Akademik jurusan di Universitas 

Gunadarma menggunakan pendekatan 

berbasis COBIT.  Melalui pengukuran 

kinerja sistem tersebut dapat diketahui 

bahwa mekanisme tata kelola teknologi 

informasi terkait dengan penerapanan 

Sistem Informasi Akademik di Universitas 

Gunadarma telah teridentifikasi dengan 

cukup baik, sehingga memudahkan 

penetapan arah kebijakan pada pemilihan 

teknologi yang telah dikelola dengan 

efektifitas, dan efisiensi. Hasil penelitian 

terhadap setiap domain pengukuran kinerja 

menggunakan COBIT adalah sebagai 

berikut , yaitu :  

1. Perencanaan dan pengorganisasian 

(PO) dinilai memiliki maturity : 

Defined (3,2) 

2. Pengadaan dan Implementasi (AI) 

dinilai memiliki maturity : Defined 

(3,3) 

3. Pengiriman dan Dukungan (DS) 

dinilai memiliki maturity : Manage 

(3.7) 

4. Pengawasan dan Evaluasi (ME), 

dinilai memiliki maturity : Manage 

(3.7), yang berarti proses tersebut 

telah dilakukan secara rutin sesuai 

standar. 

Secara keseluruhan dari Pengukuran 

Kinerja Teknologi Informasi pada 

Universitas Gunadarma dengan 

menggunakan COBIT (pada domain: PO, 

AI, DS, ME) dinilai pada tingkat maturity : 

Defined (3.5) atau semua proses dilakukan 

No Kode Proses 
Hasil 

Pengujian 

Tingkat 

Maturity 

1 ME1 Monitor dan Evaluasi 

Kinerja teknologi 

informasi 

4.0 Manage 

2 ME2 Monitor dan Evaluasi 

Pengendalian Internal 

3.8 Manage 

3 ME3 Mendapatkan jaminan 

independen 

3.5 Defined 

4 ME4 Penyediaan untuk 

tatakelola teknologi 

informasi 

3.5 Defined 

Rata-rata Domain ME 3.7 Manage 



secara rutin sesuai dengan suatu standar 

formal tertulis. 
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