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DESKRIPSI ORGANISASI 
Koperasi Kredit Rukun adalah lembaga perkoperasian yang bergerak dibidang jasa 

dengan cara melayani peminjaman dan tabungan berupa uang dengan tujuan untuk masa depan 

dari Anggotanya. 

Adapun merek buku tabungan yang ada di Koperasi Kredit Rukun yaitu Butu Tabungan 

Anggota, Simpanan Bunga Harian (Sibuhar), Simpanan Khusus Berjangka (Sisuska), dan 

Simpanan Tanpa Bunga (Sitaba). Oleh karena itu untuk menunjang dari proses-proses tersebut 

maka Koperasi Kredit Rukun membuat sebuah program untuk semua transaksinya secara 

online menggunakan DB IBExpert dan Servernya menggunakan Server Sikopdit OL. 

Sampai dengan tahun 2021 ini Koperasi Kredit Rukun memiliki anggota sebanyak 12.000 
orang yang tersebar diseluruh sumatera selatan. 

Dengan organisasi tersebut terdapat Pengurus, Manager, dan Pegawai yang berperan dalam 
Sistem Pengendalian Internal tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui sistem 
pengendalian internal melalui tindakan-tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manager 
dan pegawai yang memadai untuk memberikan keyakinan agar tujuan organisasi tersebut 
tercapai. 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah disampaikan di atas, maka penulis 

menyimpulkan bahwa paper ini dibuat berdasarkan rumusan masalah seperti Apa yang 

Dimaksud Pengendalian Internal dan Apa saja Implementasi atas Sistem Pengendalian Internal 

dan Kepatuhan Internal dalam organisasi tersebut. 

TUJUAN 

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa tujuan yang diharapkan oleh penuulis adalah 

sebagai mengetahui pengertian pengendalian Internal dan apa implmentasi yang didapat dari 

Sistem pengendalian Internal dalam organisasi. 

 

 

 



LANDASAN TEORI 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem 

Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 

dilakukakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan yag memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan. Dalam laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan 

dalam peraturan perundang-undangan dalam Negara, bahwa Koperasi tersebut bisa dibilang 

sangat patuh karena adanya Team IT yang bertugas mengamankan aset-aset yang ada melalui 

CCTV yang dibantu oleh Satpam untuk mengawasinya, dan laporan keuangan yang selalu 

selesai tepat waktu sesuai jadwal karena ditangani oleh Team Accounting, dan adanya Teller 

untuk memudahkan anggota dalam bertransaksi. 

Berikut ini adalah contoh Organisasi dalam Koperasi Kredit Rukun 

 

 



Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab dari unit Kerja yang ada di Koperasi Kredit 

Rukun Palembang : 

No Manajer Manajer bertugas dalam melakukan koordinator, 
perencanaan, dan pemantauan dalam sebuah organisasi 
melalui pengawasan apapun yang terjadi dalam organisasi 
tersebut 
Melakukan pemantauan pengendalian intern dilingkungan 
Koperasi Kredit Rukun Palembang 
Melakukan pemantauan terhadap urut-urut kerja yang 
terjadi di Koperasi Kredit Rukun meliputi dalam hal 
pengembangan organisasi 

1 IT Melakukan agar setiap yang berhubungan dengan IT 
berjalan dengan lancar 
Melakukan perbaikan terhadap apa yang menjadi 
permasalahan IT di Koperasi Kredit Rukun 
Melaksanan pemantauan aset dan ruang lingkup kerja 
melalui CCTV 

2 Accounting Memastikan laporan keuangan dapat terselesaikan 
Memastikan aset yang terdapat di Koperasi Kredit Rukun 
aman dan terkendali 

3 Kepala Koordinator Memastikan setiap wilayah yang dipegang agar berjalan 
dengan lancar 
Memastikan agar tempat yang dipegang mengalami 
kemajuan setiap tahunnya 
Melakukan terobosan-terobosan yang bagus dalam 
pengembangan Tempatnya 

4 Personalia  Melakukan sosialisasi dan koordinasi. 
 Menyusun absensi dan daftar hadir karyawan. 
 Menyiapkan perjanjian kerja dengan karyawan baru. 

5 Sekretaris Umum Melakukan pengaturan agenda, mengetik, mengurus, dan 
menata dokumen, menjadi perantara dengan pihak eksternal, 
menyiapkan rapat atau kegiatan lain, dan sebagainya. 

6 Kasir  Melakukan proses transaksi penjualan. ... 
 Melakukan packing barang belanjaan customer. ... 
 Melakukan pengecekan barang sebelum diserahkan kepada 

pelanggan. ... 
 Mencatat data penjualan. ... 
 Memberi informasi mengenai produk kepada customer. 

7 Bagian Lapangan menginformasikan, mengingatkan, serta menagih kewajiban 
nasabah melalui media telepon. 

8 Adm. Umum  Menerima Panggilan Telepon. 
 Membuat Agenda Kantor. 
 Entri Data Perusahaan. 
 Melakukan Arsip Data. 

 



 

Bagian Organisasi Koperasi Kredit mempunyai tugas dalam pelaksanaan internalnya yaitu 
melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja di tahun selanjutnya, rencana strategik, dan 
laporan akuntanbilitas kerja dan implementasi pengelolaan kinerja. 

 

 

OKE Setelah saya membahas tentang Bagian Internal yang ada di KSP Kopdit Rukun 
Palembang, saya akan membahas tentang beberapa SEO Audit 

 

Dalam pemanfaatan pengambilan Pengendalian Internal diperlukan dalam SEO Audit sebagai 
berikut : 

1. Google Search Console 
Google Search Console (GSC) merupakan SEO audit tool yang bisa Anda gunakan 
untuk memperoleh insight tentang kinerja organik website Anda. Alat ini disediakan 
oleh Google serta gratis untuk digunakan. 
Dari GSC, Anda akan mendapat berbagai informasi mengenai masalah SEO teknis 
yang paling umum. GSC juga bisa digunakan untuk memverifikasi bahwa Google 
crawler dapat mengakses sebuah halaman website Anda dan memastikan halaman 
web dapat terindeks. 
 
Secara garis besar, berikut beberapa kegunaan dari GSC : 
a. Memahami kinerja website seperti jumlah click, impressions, Click-Through Rate 

(CTR) , posisi rata-rata. 
b. Menemukan error seperti 404 errors, crawl issues, halaman yang diblokir oleh 

robots.txt, dll 
c. mengirim sitemap 
d. menemukan masalah keamanan 
e. menginformasikan Google mengenai perumahan nama domain 
f. dan masih banyak lagi 

Google Search Console menjadi salah satu alat yang sering diandalkan untuk 
mengaudit performa sebuah website. Dengan GSS, Anda dapat mengetahui apa saja 
masalah yang dilihat oleh Google ketika mereka melakukan perayapan dan 
pengindeksan sehingga perbaikan dapat segera dilakukan.   

2. Gtmetrix 
GTmetrix adalah alat untuk menganalisis kinerja situs web dan berisi berbagai solusi 
untuk memperbaikinya. Secara garis besar, GTmetrix akan memperingatkan Anda 
tentang masalah teknis pada sebuah halaman web yang dapat mempengaruhi 
kecepatan situs dan pengalaman pengguna.  
 
Alat ini dapat meng-capture performa website dan menganalisanya menggunakan 
aturan yang sama seperti Google Pagespeed serta YSlow kemudian menentukan skor 
dari hasil analisis tersebut. Dengan GTmetrix, Anda dapat menerapkan solusi 



optimasi dengan tepat karena GTmetrix dapat memvisualisasi page load time 
berdasarkan total page size dan total request. 
 
 
 

3. Screaming Frog SEO Spider 
Screaming frog merupakan SEO audit tool untuk menganalisis dan mengaudit 
masalah teknis SEO. Beberapa hasil audit yang bisa Anda peroleh dari Screaming 
Frog seperti menemukan broken links, konten duplikat, generate XML sitemaps,  
menemukan halaman dengan metadata yang kurang dioptimalkan, dan masih banyak 
lagi. 
Screaming Frog tersedia dalam versi gratis dan berbayar. Untuk versi gratis, 
Screaming Frog dapat merayapi hingga 500 URL dan membantu mendiagnosis semua 
masalah SEO teknis yang paling umum. Sedangkan versi berbayar, alat ini 
menawarkan batas perayapan unlimited dengan beragam fitur tambahan yaitu 
integrasi Google Analytics, integrasi dengan PageSpeed Insight, rendering JavaScript, 
crawl configuration, dan lain-lain. 
 

4. SEMrush Site Audit 
SEMrush memiliki kemampuan untuk mengaudit SEO dan mendiagnosis lebih dari 
130 masalah teknis di dalamnya. Alat ini akan menunjukkan masalah teknis teratas 
yang sudah mempengaruhi kinerja website, sehingga Anda dapat memprioritaskan 
strategi optimasi apa yang harus segera dilakukan. 
Untuk menggunakan alat audit ini, SEMrush menyediakan beberapa paket data. 
Meskipun demikian, SEMRush juga memberikan layanan gratis dengan beberapa 
kegunaan seperti : 
a. melakukan analisis domain dan kata kunci dengan batas maksimal 10 pencarian 

perhari. Analisa domain dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan dan 
kelemahan dari kompetitor Anda. Sedangkan analisa kata kunci akan membantu 
Anda menemukan kata kunci terbaik yang bisa digunakan website Anda. 

b. dapat mengcrawling 100 halaman dari situs web Anda untuk menemukan 
masalah. 

c. melacak posisi website berdasarkan 10 kata kunci yang Anda targetkan. 
d. dan lain-lain 

 
5. Google PageSpeed Insights 

Google PageSpeed Insights adalah alat audit SEO teknis yang berfokus pada 
pengoptimalan page speed atau kecepatan halaman website. Perlu Anda ketahui, 
pagespeed dapat mempengaruhi peringkat Google serta membawa dampak pada user 
experience. Jadi ketika melakukan optimasi, Anda perlu memperhatikan page speed 
website Anda.  
Google PageSpeed ini cukup mudah untuk digunakan, Anda hanya perlu 
memasukkan URL pada kolom yang tersedia dan Google PageSpeed Insights akan 
menganalisis website Anda. Google PageSpeed Insight juga akan memberikan 
rekomendasi untuk membuat page loading website Anda berjalan dengan lebih cepat.  

 



 

 

 

Dalam fase Audit dalam mengaudit harus dalam fase ini, sebagai berikut : 

a. Technical SEO audit : untuk mencari tahu bagaimana kondisi kesehatan 
website. Apakah website sudah cukup SEO friendly atau belum 

b. Keyword & Content audit : Audit ini untuk mencari tahu bagaimana performa 
content yang sudah dimiliki oleh klien. 

c. Backlink audit : Untuk mengetahui backlink profile yang dimiliki. 

Namun bila SEO Audit tidak dilakukan maka akan tampil dalam hal berikut ini 

SEO yang dijalankan tanpa perencanaan strategi SEO, setidaknya akan menimbulkan 
4 masalah besar, seperti ; 

1. Website tidak memenuhi syarat SEO-friendly 
Masalah ini sering muncul pada website yang berbasis framework seperti Vue, 
React, Laravel dan framework lainnya. 
Pengembangan website berbasis framework banyak dipilih karena sangat 
mudah untuk dikembangkan secara mandiri oleh para developer. 
Akan tetapi masalah akan muncul saat website dikembangkan tidak disertai 
dengan kebutuhan dasar SEO, yaitu harus mudah di crawl (dijelajahi) dan bisa 
di index. 
 

2. Halaman landas sulit naik ke peringkat lebih tinggi 
“Content is the King” 
Content jadi senjata utama dalam menjalankan strategi SEO. 
Tapi semenarik apapun content / artikel kita, jika tidak di optimasi secara 
maksimal tentu akan sulit untuk mendapatkan peringkat terbaik di hasil 
pencarian Google. 
 

3. Website hilang dari daftar hasil pencarian Google 
Ada banyak penyebab halaman website hilang dari daftar hasil pencarian 
Google. Tapi masalah yang cukup sering ditemukan selalu diawali dengan 
menjalankan SEO dengan cara asal-asalan dan bertentangan dengan aturan-
aturan Google. Akibatnya website di deindex oleh Google atau bahkan terkena 
penalty. 
 

4. Ramai dikunjungi tapi sangat minim konversi 
Dari campaign yang dijalankan mungkin kita sudah berhasil menarik cukup 
banyak pengunjung ke website. Bahkan dari artikel-artikelnya sudah mampu 
meningkatkan jumlah kunjungan website dari bulan-ke-bulan. 
Tapi apakah juga dibarengi dengan meningkatnya jumlah konversi? 
Masalah ini sering muncul dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara target 
kata kunci dengan bisnis. Hasilnya pengunjung masuk tidak sesuai target pasar. 
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Paper IT Audit, SEO, dan Framwork 

IT Audit  

Audit teknologi informasi merupakan suatu bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur 

teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan secara bersamaan 

dengan audit finansial dan internal, atau dengan kegiatan evaluasi dan pengawasan lainnya. Istilah lain 

dari audit teknologi informasi yaitu audit computer yang banyak di pakai untuk menentukan apakah 

asset system informasi perusahaan itu bekerja secata efektif dan integrative dalam mencapai target 

organisasi. 

Dalam pelaksanaan auditor TI mengumpulkan bukti yang memadai melalui berbagai Teknik yaitu 

survey, wawancara, observasi dan dokumentasi. Auditor TI menerapkan Teknik audit dengan bantuan 

computer, yang di sebut dengan Computer Aided Auditing Technique (CAAT), Teknik ini di pakai 

untuk menganalisa data, misalnya dta transaksi pembelian, penjualan dan transaksi aktivitas persedian, 

nasaba dll.  

 

Tujuan IT AUDIT 

 

Audit IT Mempunyai tujuan yaitu : 

• Availability ketersediaan informasi, apakah informasi pada perusahaan dapat menjamin 

dan ketersediaan informasi tersedia setiap saat. 

• Confidentiality / kerahasiaan informasi, apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem 

informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak - pihak yang berhak dan memiliki 

otorisasi. 

• Integrity, apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan tepat waktu. 

 

 



 

Jenis – jenis IT AUDIT. 

1. Sistem dan Aplikasi. yaitu Audit yang berfungsi untuk memeriksa sistem dan aplikasi 

sesuai dengan kebutuhan organisasi, berdayaguna, dan memiliki kontrol yang cukup baik 

untuk menjamin keabsahan, kehandalan, tepat waktu, dan keamanan pada input, proses, 

output pada semua tingkat kegiatan sistem. 

2. Fasilitas Pemrosesan Informasi. Audit berfungsi untuk memeriksa fasilitas pemrosesan 

terkendali untuk menjamin ketepatan waktunya, ketelitian, dan pemrosesan aplikasi yang 

efisien dalam keadaan normal dan buruk. 

 3. Pengembangan Sistem. Audit berfungsi untuk memeriksa sistem yang dikembang 

mencakup kebutuhan obyektif organisasi. 

 4. Arsitektur perusahaan dan manajemen TI. Audit yang berfungsi untuk memeriksa 

apakah manajemen TI dapat mengembangkan struktur organisasi dan prosedur yang 

menjamin kontrol dan lingkungan yang berdaya guna untuk pemrosesan informasi. 

5. Client/Server, Telekomunikasi, Intranet dan Internet. Suatu audit berfungsi untuk 

memeriksa control – kontrol berfungsi pada client, server, dan jaringan yang 

menghubungkan client dan server. 

Prosedur IT AUDIT, Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti - bukti bagaimana system 

informasi dikembangkan, dioperasikan, diorganisasikan, serta bagaimana praktek 

dilaksanakan: 

1. Apakah IS melindungi aset institusi: asset protection, availability · Apakah 

integritas data dan sistem diproteksi secara cukup (security, confidentiality)? 

2.  Apakah operasi sistem efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi, dan 

lain-lain. 

Metodologi IT AUDIT Dalam prakteknya, Adapun tahapan - tahapan dalam audit IT tidak 

berbeda dengan audit pada umumnya, sebagai berikut: 

1.Tahapan Perencanaan. Sebagai suatu pendahuluan mutlak perlu dilakukan agar auditor 

mengenal benar obyek yang akan diperiksa sehingga menghasilkan suatu program audit 

yang didesain sedemikian rupa agar pelaksanaannya akan berjalan efektif dan efisien. 

2.Mengidentifikasikan resiko dan kendali. Untuk memastikan bahwa qualified resource 

sudah dimiliki, dalam aspek ini SDM yang berpengalaman dan juga referensi praktek – 

praktek terbaik.  



 

3.Mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti. Melalui berbagai teknikantara lain  

survei, interview, observasi, dan review dokumentasi 

4.Mendokumentasikan. Mengumpulkan temuan-temuan dan mengidentifikasikan dengan 

audit. 

5.Menyusun laporan. Mencakup tujuan pemeriksaan, sifat, dan kedalaman pemeriksaan 

yang dilakukan. 

Lembar Kerja IT AUDIT 

 •   Stakeholders: 

– Internal IT Deparment 

– External IT Consultant 

– Board of Commision 

– Management 

 – Internal IT Auditor 

– External IT Auditor 

• Kualifikasi Auditor: 

– Certified Information Systems Auditor (CISA) 

 – Certified Internal Auditor (CIA) 

– Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 

• Output Internal IT: 

– Solusi teknologi meningkat, menyeluruh & mendalam 

 – Fokus kepada global, menuju ke standard-standard yang diakui 

• Output External IT: 

– Rekrutmen staff, teknologi baru dan kompleksitasnya 

– Outsourcing yang tepat 

 – Benchmark / Best-Practices 

• Output Internal Audit & Business: 

– Menjamin keseluruhan audit 

– Budget & Alokasi sumber daya 

– Reporting 

 

 



 

SEO 

Pengertian SEO  

Search Engine Optimization atau SEO yaitu upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan 

peringkat teratas di hasil pencarian. Dengan mendapatkan rangking tertinggi di hasil pencarian, 

potensi trafik organik pun meningkat. Selain menghasilkan trafik organik yang tertinggi, SEO 

juga akan membantu mendapatkan trafik yang tepat. Jadi tidak hanya fokus pada trafik tinggi, 

tetapi juga trafik yang tepat sesuai dengan tujuan utama website.  

Definisi umum SEO adalah cara untuk mengoptimalkan situs web agar masuk pada peringkat 

teratas di hasil pencarian, khususnya pada organic research. Yang mana, pencarian organik 

tersebut dilakukan oleh user atau saat memasukkan kata kunci pencarian (keyword) pada 

browser dan search engine Google. 

Cara Kerja SEO 

Mesin pencari menggunakan algoritma tertentu guna untuk menentukan konten mana yang 

layak menempati ranking teratas dari hasil pencarian. Ini berlaku untuk semua mesin pencari 

baik itu Google, Yahoo!, Bing, maupun Duckduckgo.  

Google selalu memperbarui algoritma untuk memberikan hasil pencarian yang maksimal serta 

lebih relevan dan solutif untuk penggunanya. Dari 2011 sampai saat ini, setidaknya sudah ada 

delapan major update untuk algoritma Google. 

Jadi harus selalu update tentang algoritma Google. Sebab Langkah yang optimasi berdasarkan 

algoritma lama Google tidak akan memberikan efek apa pun. Misalnya, salah satu taktik lama 

yang digunakan ialah keyword stuffing. Keyword stuffing adalah praktik memasukkan focus 

keyword sebanyak - banyaknya di sebuah artikel.  

Namun, dengan adanya pembaruan algoritma Google, hingga kini taktik tersebut tidak lagi 

efektif. Bahkan Anda bisa terkena penalti jika ketahuan mempraktikkannya. Konten Anda bisa 

dianggap berisi spam jika terlalu banyak mengulang focus keyword.  

 



 

 

8 Indikator Utama SEO 

Indikator utama SEO selalu berubah secara berkala. Perubahan indikator ini bergantung pada 

algoritma Google.  

1. Struktur URL 

Struktur URL yang sederhana memudahkan mesin pencari untuk mengenali website dan topik 

utama yang di bahas. Berikut adalah contoh struktur URL yang ideal: 

https://www.namawebsiteanda.com/judulkonten 

2. Penggunaan SSL/TLS 

Sejak 2014, Google mulai mengutamakan website - website yang menggunakan SSL/TLS. 

Sebab website dengan SSL/TLS mengenkripsi semua transfer data yang terjadi di website 

tersebut.  

3. Topik Konten 

Kita harus memiliki beberapa topik utama yang saling berhubungan untuk membangun struktur 

website yang baik.  

4. Search Intent 

Sutu kata kunci bisa dimaksudkan untuk dua hal yang berbeda atau lebih. Search intent atau 

maksud dari pencarian adalah apa yang diinginkan oleh pencari yang banyak terhadap satu kata 

kunci tertentu. 

5. Struktur Konten 

Selain menyesuaikan konten dengan search intent, kita juga dapat membuat konten yang mudah 

dipahami. Mudahkan pembaca dalam menemukan jawabannya di konten Anda dengan struktur 

yang jelas dan rapi.  

6. Meta Tags 

Meta tags terdiri dari title tag dan meta description. Fungsinya adalah membantu Google untuk 

memahami keseluruhan konten di sebuah halaman website. Pertama, title tag adalah judul 

artikel yang muncul di hasil pencarian. Judul artikel tidak bisa terlalu panjang karena Google 

akan memotongnya sesuai standar yang berlaku.  

 

 

https://www.namawebsiteanda.com/judulkonten
https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-ssl/


 

7. Backlink 

Backlink menjadi salah satu faktor utama SEO. Semakin banyak backlink ke website, Google 

akan menganggap website memiliki kredibilitas tinggi. Namun, backlink tersebut juga harus 

berasal dari website atau blog berkualitas, bukan blog atau website berkualitas rendah.  

8. Kecepatan Website 

Kecepatan loading website berperanan penting dalam SEO. Sejak 2018, Google menetapkan 

kecepatan loading website (di desktop dan perangkat mobile) sebagai salah satu indikator utama 

SEO. Semakin cepat loading website, semakin besar kemungkinan mendapatkan ranking 

tertinggi di hasil pencarian Google. 

Jenis-Jenis SEO 

Ada dua jenis SEO, yaitu SEO on page dan SEO off page. Keduanya sama - sama penting dan 

saling berkaitan. Jadi harus menerapkan keduanya untuk praktik SEO di website makin optimal. 

SEO On Page 

Apa itu SEO on page? SEO on page adalah Langkah untuk optimasi SEO yang dilakukan di 

dalam website. Beberapa langkah optimasi SEO on page meliputi: permalink, judul konten, 

struktur konten, penggunaan heading, kecepatan website, tema responsif, hingga internal 

linking.  

SEO Off Page 

Berbeda dari SEO on page, SEO off page adalah sejumlah langkah optimasi SEO yang 

dilakukan di luar website. Dapat mengoptimasi konten dan website saja belum cukup. banyak 

faktor di luar website yang dapat berpengaruh terhadap kualitas SEO. 

Kenapa SEO Penting untuk Website? 

SEO bukan jadi pilihan lagi, namun kewajiban untuk semua website. Mengapa langkah 

optimasi ini begitu penting? Apa manfaatnya untuk website? 

1. Mesin Pencari adalah Sumber Informasi 

2. Trafik Didominasi Konten di Halaman Pertama 

https://searchengineland.com/google-speed-update-page-speed-will-become-ranking-factor-mobile-search-289904


 

3. Website Anda Ditemukan Melalui Berbagai Kata Kunci 

4. Brand Awareness dan Kredibilitas Meningkat 

5. Trafik Organik Lebih Mudah Dikonversi  

 

FRAMWORK 

Framework atau kerangka kerja adalah istilah yang sangat sering muncul dalam dunia 

developer. Istilah ini memiliki fungsi yang sangat besar bagi pengembangan kode program 

secara sistematis. Saat ini, seorang pengembang khususnya dalam bidang web development 

diharuskan untuk mempelajari dan menggunakan sebuah kerangka kerja dalam pembuatan 

perangkat lunak. 

Keuntungan lain yaitu untuk mengembangkan perangkat lunak dengan penyusunan kode yang 

secara terstruktur dan konsisten. Kode yang baik merupakan kode yang dapat dimengerti oleh 

mesin pengembang (developer). 

Pengertian Framework 

Framework adalah kerangka kerja yang dapat mengembangkan aplikasi berbasis website 

maupun desktop. Kerangka kerja ini sangat membantu developer dalam menuliskan sesuatu 

dengan lebih terstruktur dan tersusun rapi. 

Kerangka kerja diciptakan untuk mempermudah kinerja dari programmer. Sehingga, seorang 

programmer tidak perlu untuk menuliskan kode secara berulang – ulang. 

Fungsi Framework 

Sebagai developer, harus mengetahui tujuan dari penggunaannya untuk kepentingan pembuatan 

aplikasi. Sehingga, untuk memproses pengerjaan aplikasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan framework yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan project. Berikut merupakan 

beberapa fungsi kerangka kerja dalam web development. 

a. Kode program lebih terstruktur 

Fungsi framework utama adalah membuat source code menjadi lebih terstruktur. 

b. Membantu kinerja dari developer 

Fungsi kedua adalah membantu kinerja developer itu sendiri.  



 

c. Meningkatkan keamanan perangkat lunak / website 

Selain membantu kinerja developer, keamanan website maupun software juga akan meningkat.  

d. Pemeliharaan dan dokumentasi dari website lebih mudah 

Apabila ingin menambahkan atau mengurangi beberapa fitur dari website yang di buat, maka 

dengan menggunakan framework dapat memudahkan untuk melakukan hal tersebut.  

e. Mempercepat dalam proses pembuatan website 

Fungsi yang terakhir adalah untuk mempercepat dalam proses pembuatan website.  
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1. IT Audit

1.1. Pengertian IT Audit

Audit teknologi informasi adalah bentuk mengawasi dan mengontrol

dari infrastruktur teknologi informasi secara keseluruhan. Audit TI dapat

bekerja berpasangan dengan tinjauan moneter dan tinjauan ke dalam, atau

dengan latihan pemeriksaan dan penilaian lain yang sebanding. Tinjauan TI

atau yang pernah disebut sebagai penyiapan informasi elektronik, kerangka

kerja data PC, dan tinjauan IS, pada awalnya merupakan perluasan tinjauan

biasa. Sebelumnya, persyaratan untuk pekerjaan tinjauan TI hanya datang

dari beberapa kantor.

Secara praktis, pemeriksa TI mengumpulkan bukti yang memadai

melalui prosedur yang berbeda termasuk studi, pertemuan, persepsi dan audit

dokumentasi. Satu hal yang menarik, bukti review yang diambil oleh

pemeriksa biasanya menyertakan bukti elektronik. Biasanya, peninjau TI

menerapkan metode pemeriksaan yang didukung PC, atau disebut CAAT

(Computer Aided Auditing Technique). Prosedur ini digunakan untuk

membedah informasi, misalnya informasi pertukaran transaksi, pembelian,

bursa pergerakan saham, latihan klien, dan lain-lain.



1.2. Tujuan IT Audit

Tujuan Audit Teknologi Informasi adalah untuk mengevaluasi desain

pengendalian internal sistem dan efektivitas. Tidak memiliki batasan pada

kecakapan dan keamanan konvensi, siklus kemajuan, dan administrasi TI.

Pembentukan kontrol sangat mendasar, namun harus ada konvensi keamanan

yang memadai sehingga tidak ada gangguan keamanan. Dalam bentuk Sistem

Informasi (SI), inspeksi adalah penilaian kerangka data, sumber informasi,

hasil, dan persiapan.

1.3. Jenis IT Audit

Menurut Goodman and Lawles, ada tiga pendekatan yang sistematis

untuk melakukan audit TI, yaitu :

a. Teknologi proses inovasi audit, memutuskan bahaya dalam membangun

proyek baik baru maupun lama. Tinjauan akan mensurvei seberapa

banyak pengalaman yang dimiliki organisasi dalam mempromosikan

barang-barangnya dan mengevaluasi inovasi yang digunakan oleh

organisasi.

b. Perbandingan Audit inovatif, Kapasitas untuk menyelidiki kreativitas

organisasi yang ditinjau, kontras dengan para pesaingnya. Itu melakukan

penyelidikan kantor kerja inovatif organisasi.

c. Audit teknologi posisi, tinjauan ini melihat inovasi bisnis yang harus

dijaga.

1.4. Proses IT Audit

Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan Audit

Teknologi Informasi :



a. Melakukan perencanaan audit

b. Mempelajari aset-aset teknologi informasi yang ada di organisasi dan

Mengevaluasi Kontrol

c. Melakukan pengujian dan evaluasi kontrol

d. Melakukan pelaporan

e. Mengikuti perkembangan evaluasi pelaporan

f. Membuat Dokumen Laporan

2. Search Engine Optimization (SEO)

2.1. Pengertian SEO

Search Engine Optimization atau SEO adalah cara untuk

mengoptimalkan situs web agar masuk pada peringkat teratas di hasil

pencarian, khususnya pada organic research. Yang mana, pencarian organik

tersebut dilakukan oleh user atau saat memasukkan kata kunci pencarian

(keyword) pada browser dan search engine Google.

Peningkatan desain situs web sangat berpusat pada tampilan menarik

yang diberikan oleh Google. Oleh karena itu, jika Anda membuat sebuah

situs, lebih baik untuk menyederhanakannya dengan SEO, karena Anda perlu

membutuhkan aset atau dana untuk memajukan publikasi di Google.

2.2. Manfaat SEO

Ada beberapa keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari SEO. Berikut

adalah beberapa klarifikasi yang diidentifikasi dengan ini:

a. Meningkatkan Trafik Pengunjung

b. Meningkatkan Konversi Bisnis

c. Menjangkau User yang Lebih Luas



d. Mendapatkan Keuntungan Bisnis dalam Jangka Waktu yang Panjang

2.3. Jenis SEO

Adapun beberapa jenis SEO pada penerapannya, yaitu antara lain :

a. SEO On Page: Merupakan sebuah teknik SEO yang difokuskan untuk

optimasi pada internal website. Aktifitas On Page ini menyangkut

rekayasa terhadap elemen dan isi sebuah website.

b. SEO Off Page: Merupakan langkah optimasi SEO terhadap suatu

website yang dilakukan diluar halaman (eksternal) website tersebut.

2.4. Cara Kerja SEO

Search engine memiliki tiga tugas utama dalam melakukan pencarian

sesuai permintaan, antara lain:

1. Crawling, dipercayakan dengan mengumpulkan data dari semua situs.

Satu halaman ke halaman lain, dan satu terhubung ke yang lain. Interaksi

ini adalah fase yang mendasari ukuran pekerjaan perbaikan desain situs.

2. Indexing, Jika sudah mengumpulkan data, web crawler akan menyimpan

data tersebut di bagian daftar: record.

3. Ranking, Indeks web akan menunjukkan substansi seperti yang

ditunjukkan oleh item daftar yang paling cocok dengan posisi semuanya.

3. Framework IT Audit

3.1. Pengertian Framework

Framework ialah sekumpulan perintah/fungsi dasar yang dapat membantu

dalam menyelesaikan proses-proses yang lebih kompleks, menangani berbagai

masalah dalam pemrograman seperti koneksi database, pemanggilan variable, dll.

Sehingga developer lebih fokus dan lebih cepat membangun aplikasi. Secara

sederhana dapat dijelaskan bahwa framework adalah kumpulan dari kapasitas



yang ada sehingga software engineer saat ini tidak perlu membuat kapasitas

(bermacam-macam perpustakaan) tanpa persiapan apapun, yang jelas disebut

kumpulan perpustakaan dalam sistem. Kapasitas standar yang sekarang dapat

diakses dalam suatu struktur adalah enkripsi, rapat, keamanan, kontrol gambar,

ilustrasi, persetujuan, transfer, tata letak, dan kapasitas yang berbeda.

3.2. Tools Framework

Adapun beberapa tools framework yang dapat digunakan antara lain :

1) COBIT (Control Objectives for Information and related Technology)

Manual standar untuk inovasi data yang dilatih dewan. Standar COBIT diberikan

oleh IT Governance Institute yang penting bagi ISACA. COBIT 4.1 adalah

adaptasi terbaru. COBIT memiliki 4 area inklusi, khususnya: Perencanaan dan

asosiasi (rencana dan organ), Pengadaan dan pelaksanaan (mendapatkan dan

melaksanakan), Pengiriman dan dukungan (menyampaikan dan mendukung),

Pengawasan dan penilaian (menyaring dan menilai). Peran utama COBIT adalah

memberikan pendekatan yang jelas dan praktik hebat untuk administrasi TI,

membantu administrasi senior dalam memahami dan mengawasi bahaya terkait

TI. COBIT memberikan sistem administrasi TI dan aturan target kontrol seluk

beluk untuk dewan, pemilik ukuran bisnis, klien, dan pengulas.

2) ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

Adalah sekelompok praktik untuk administrasi TI para eksekutif yang menyoroti

penyesuaian administrasi TI dengan kebutuhan bisnis. ITIL menggambarkan

siklus, metode, usaha dan agenda yang dapat dilakukan sebuah asosiasi untuk

mengatur bergabung dengan prosedur asosiasi, menyampaikan penghargaan, dan

mempertahankan tingkat kemampuan dasar. Ini memungkinkan asosiasi untuk

membangun informasi pengukur yang dapat mereka rencanakan, laksanakan, dan



ukur. Ini digunakan untuk menunjukkan konsistensi dan untuk mengukur

peningkatan.

3) ISO

Adalah struktur yang mengendalikan dan menumbuhkan lebih dari 16.000 prinsip

di seluruh dunia untuk mitra, misalnya, kepentingan mekanis dan afiliasi

pertukaran, sains dan komunitas ilmiah, pemerintah dan pengontrol, pihak-pihak

sosial dan lain-lain. Pengaturan ISO 9000 berpusat di sekitar kerangka kerja

administrasi kualitas, menggabungkan kontrol penjaminan yang diatur untuk

menyetujui kebutuhan administrasi material. ISO14000 berpusat di sekitar

kerangka kerja administrasi alami, termasuk pelanggaran pedoman ekologis yang

sesuai. ISO 27000 menyoroti keamanan data kerangka kerja eksekutif.

4) FIPS (Federal Information Processing Standard )

Merupakan salah satu struktur yang diberikan oleh NIST (National Institute of

Standards and Technology) untuk mengatur prasyarat dan normalisasi modul

kriptografi yang menggabungkan segmen peralatan dan pemrograman.
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1.IT Audit 
1.1.Pengertian IT Audit 
Audit teknologi informasi adalah bentuk mengawasi dan mengontrol  dari infrastruktur teknologi informasi secara 
keseluruhan. Audit TI dapat bekerja berpasangan dengan tinjauan moneter dan tinjauan ke dalam, atau dengan latihan 
pemeriksaan dan penilaian lain yang sebanding. Tinjauan TI atau yang pernah disebut sebagai penyiapan informasi 
elektronik, kerangka kerja data PC, dan tinjauan IS, pada awalnya merupakan perluasan tinjauan biasa. Sebelumnya, 
persyaratan untuk pekerjaan tinjauan TI hanya datang dari beberapa kantor. 
Secara praktis, pemeriksa TI mengumpulkan bukti yang memadai melalui prosedur yang berbeda termasuk studi, 
pertemuan, persepsi dan audit dokumentasi. Satu hal yang menarik, bukti review yang diambil oleh pemeriksa biasanya 
menyertakan bukti elektronik. Biasanya, peninjau TI menerapkan metode pemeriksaan yang didukung PC, atau disebut 
CAAT ﴾Computer Aided Auditing Technique﴿. Prosedur ini digunakan untuk membedah informasi, misalnya informasi 
pertukaran transaksi, pembelian, bursa pergerakan saham, latihan klien, dan lain‐lain. 
1.2.Tujuan IT Audit 
Tujuan Audit Teknologi Informasi adalah untuk mengevaluasi desain pengendalian internal sistem dan efektivitas. Tidak 
memiliki batasan pada kecakapan dan keamanan konvensi, siklus kemajuan, dan administrasi TI. Pembentukan kontrol 
sangat mendasar, namun harus ada konvensi keamanan yang memadai sehingga tidak ada gangguan keamanan.  
1.3.Jenis IT Audit 
 Menurut Goodman and Lawles, ada tiga pendekatan yang sistematis untuk melakukan audit TI, yaitu : 
a.Teknologi proses inovasi audit, memutuskan bahaya dalam membangun proyek baik baru maupun lama. Tinjauan akan 
mensurvei seberapa banyak pengalaman yang dimiliki organisasi dalam mempromosikan barang‐barangnya dan 
mengevaluasi inovasi yang digunakan oleh organisasi. 
b.Perbandingan Audit inovatif, Kapasitas untuk menyelidiki kreativitas organisasi yang ditinjau, kontras dengan para 
pesaingnya. Itu melakukan penyelidikan kantor kerja inovatif organisasi. 
c.Audit teknologi posisi, tinjauan ini melihat inovasi bisnis yang harus dijaga. 
1.4.Proses IT Audit 
Berikut adalah langkah‐langkah dalam melakukan Audit Teknologi Informasi : 
a.Melakukan perencanaan audit 
b.Mempelajari aset‐aset teknologi informasi yang ada di organisasi dan Mengevaluasi Kontrol 
c.Melakukan pengujian dan evaluasi kontrol 
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d.Melakukan pelaporan 
e.Mengikuti perkembangan evaluasi pelaporan 
f.Membuat Dokumen Laporan 

2.Search Engine Optimization ﴾SEO﴿ 
2.1.Pengertian SEO 
Search Engine Optimization atau SEO adalah cara untuk mengoptimalkan situs web agar masuk pada peringkat teratas di 
hasil pencarian, khususnya pada organic research. Yang mana, pencarian organik tersebut dilakukan oleh user atau saat 
memasukkan kata kunci pencarian ﴾keyword﴿ pada browser dan search engine Google. 
Peningkatan desain situs web sangat berpusat pada tampilan menarik yang diberikan oleh Google. Oleh karena itu, jika 
Anda membuat sebuah situs, lebih baik untuk menyederhanakannya dengan SEO, karena Anda perlu membutuhkan aset 
atau dana untuk memajukan publikasi di Google. 
2.2.Manfaat SEO 
Ada beberapa keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari SEO. Berikut adalah beberapa klarifikasi yang diidentifikasi 
dengan ini: 
a.Meningkatkan Trafik Pengunjung 
b.Meningkatkan Konversi Bisnis 
c.Menjangkau User yang Lebih Luas 
d.Mendapatkan Keuntungan Bisnis dalam Jangka Waktu yang Panjang 
2.3.Jenis SEO 
  Adapun beberapa jenis SEO pada penerapannya, yaitu antara lain : 
a.SEO On Page: Merupakan sebuah teknik SEO yang difokuskan untuk optimasi pada internal website. Aktifitas On Page ini 
menyangkut rekayasa terhadap elemen dan isi sebuah website.  
b.SEO Off Page: Merupakan langkah optimasi SEO terhadap suatu website yang dilakukan diluar halaman ﴾eksternal﴿ 
website tersebut. 
2.4.Cara Kerja SEO 
Search engine memiliki tiga tugas utama dalam melakukan pencarian sesuai permintaan, antara lain: 
1.Crawling, dipercayakan dengan mengumpulkan data dari semua situs. Satu halaman ke halaman lain, dan satu terhubung 
ke yang lain. Interaksi ini adalah fase yang mendasari ukuran pekerjaan perbaikan desain situs. 
2.Indexing, Jika sudah mengumpulkan data, web crawler akan menyimpan data tersebut di bagian daftar: record. 
3.Ranking, Indeks web akan menunjukkan substansi seperti yang ditunjukkan oleh item daftar yang paling cocok dengan 
posisi semuanya. 
3.Framework IT Audit 
3.1.Pengertian Framework 
Framework ialah sekumpulan perintah/fungsi dasar yang dapat membantu dalam menyelesaikan proses‐proses yang lebih 
kompleks, menangani berbagai masalah dalam pemrograman seperti koneksi database, pemanggilan variable, dll. 
Sehingga developer lebih fokus dan lebih cepat membangun aplikasi. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa framework 
adalah kumpulan dari kapasitas yang ada sehingga software engineer saat ini tidak perlu membuat kapasitas ﴾bermacam‐
macam perpustakaan﴿ tanpa persiapan apapun, yang jelas disebut kumpulan perpustakaan dalam sistem. Kapasitas standar 
yang sekarang dapat diakses dalam suatu struktur adalah enkripsi, rapat, keamanan, kontrol gambar, ilustrasi, persetujuan, 
transfer, tata letak, dan kapasitas yang berbeda. 
3.2.Tools Framework 
 Adapun beberapa tools framework yang dapat digunakan antara lain : 
1﴿COBIT ﴾Control Objectives for Information and related Technology﴿ 
Manual standar untuk inovasi data yang dilatih dewan. Standar COBIT diberikan oleh IT Governance Institute yang penting 
bagi ISACA. COBIT 4.1 adalah adaptasi terbaru. COBIT memiliki 4 area inklusi, khususnya: Perencanaan dan asosiasi 
﴾rencana dan organ﴿, Pengadaan dan pelaksanaan ﴾mendapatkan dan melaksanakan﴿, Pengiriman dan dukungan 
﴾menyampaikan dan mendukung﴿, Pengawasan dan penilaian ﴾menyaring dan menilai﴿. Peran utama COBIT adalah 
memberikan pendekatan yang jelas dan praktik hebat untuk administrasi TI, membantu administrasi senior dalam 
memahami dan mengawasi bahaya terkait TI. COBIT memberikan sistem administrasi TI dan aturan target kontrol seluk 
beluk untuk dewan, pemilik ukuran bisnis, klien, dan pengulas. 
2﴿ITIL ﴾Information Technology Infrastructure Library﴿ 
Adalah sekelompok praktik untuk administrasi TI para eksekutif yang menyoroti penyesuaian administrasi TI dengan 
kebutuhan bisnis. ITIL menggambarkan siklus, metode, usaha dan agenda yang dapat dilakukan sebuah asosiasi untuk 
mengatur bergabung dengan prosedur asosiasi, menyampaikan penghargaan, dan mempertahankan tingkat kemampuan 
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dasar. Ini memungkinkan asosiasi untuk membangun informasi pengukur yang dapat mereka rencanakan, laksanakan, dan 
ukur. Ini digunakan untuk menunjukkan konsistensi dan untuk mengukur peningkatan. 
3﴿ISO 
Adalah struktur yang mengendalikan dan menumbuhkan lebih dari 16.000 prinsip di seluruh dunia untuk mitra, misalnya, 
kepentingan mekanis dan afiliasi pertukaran, sains dan komunitas ilmiah, pemerintah dan pengontrol, pihak‐pihak sosial 
dan lain‐lain. Pengaturan ISO 9000 berpusat di sekitar kerangka kerja administrasi kualitas, menggabungkan kontrol 
penjaminan yang diatur untuk menyetujui kebutuhan administrasi material. ISO14000 berpusat di sekitar kerangka kerja 
administrasi alami, termasuk pelanggaran pedoman ekologis yang sesuai. ISO 27000 menyoroti keamanan data kerangka 
kerja eksekutif. 
4﴿FIPS ﴾Federal Information Processing Standard ﴿ 
Merupakan salah satu struktur yang diberikan oleh NIST ﴾National Institute of Standards and Technology﴿ untuk mengatur 
prasyarat dan normalisasi modul kriptografi yang menggabungkan segmen peralatan dan pemrograman.
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ABSTRAK 

Tulisan  ini  membahas  penilaian  tujuan  bisnis,  tujuan  Kelola  TI  di  Dinas

Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kabupaten  Ogan  Komering Ulu  yang diukur  dengan

menggunakan tingkat kematangan dalam COBIT Framework. Hal ini dibutuhkan

sebagai  sebuah  kontrol  sistem  audit  yang  tidak  hanya memberikan evaluasi

terhadap tata kelola teknologi informasi di DLH Kabupaten Ogan Komering Ulu,

tetapi juga dapat memberikan masukan demi perbaikan pengelolaan TI di masa

yang  akan  datang.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif dan kuantitatif dengan

menggunakan metode wawancara, observasi dan survey untuk menilai proses-

proses dari  empat domain yang terdapat dalam standard tingkat kematangan

berbasis  COBIT.  Secara  keseluruhan,  tata  kelola  TI  di  DHL Kabupaten  Ogan

Komering  Ulu rata-rata  tingkat  kematangan  saat  ini  (Current  Maturiry Level)

untuk domain Acquire and Implement dan Monitor and Evaluate  semua berada

disekitar level  dua (Repeatable but Intuitive). Hal ini dapat dikatakan bahwa

dalam proses tata kelola DLH  bahwa Prosedur yang sama telah dikembangkan

dalam proses-proses untuk menangani suatu tugas, dan diikuti oleh setiap orang

yang terlibat didalamnya. Tidak ada pelatihan dan komunikasi dari prosedur

standar tersebut. Tanggung jawab pelaksanaan standar diserahkan pada setiap

individu.  Kepercayaan  terhadap  pengetahuan  individu sangat  tinggi,  sehingga

kesalahaan sangat memungkinkan terjadi.



PENDAHULUAN

Tata  kelola  atau  pemerintahan  berfungsi  untuk  memastikan  bahwa

kebutuhan, kondisi, dan pilihan stakeholder dievaluasi agar sesuai dengan tujuan

perusahaan, menetSaat ini  TI menjadi bagian yang signifikan bagi perusahaan.

Teknologi  informasi  berperan  dalam  mendukung  tujuan  bisnis  perusahaan

dengan menyediakan wadah informasi dan komunikasi yang cepat, mudah, dan

akurat, meningkatkan efektifitas dan  efisiensi  proses  bisnis,  mendukung

pengambilan  keputusan,  serta  mendukung  inovasi  perusahaan  untuk

berkembang. Untuk dapat menjaga fungsi TI agar mampu memberikan peluang

strategis  bagi  bisnis  perusahaan,  dibutuhkan sebuah tata  kelola  TI  yang baik.

apkan  prioritas  dalam  pengambilan  keputusan,  dan  memonitor  kinerja

berdasarkan  tujuan  dan arahan. Salah satu praktik tata kelola TI yang dapat

dilakukan  oleh  perusahaan  adalah  dengan  melakukan  evaluasi  teknologi

informasi atau sistem informasi.  Evaluasi  bertujuan untuk menilai,  memonitor,

dan memastikan bahwa sistem informasi perusahaan dapat mengelola integritas

data dengan baik dan mampu beroperasi secara efektif  sesuai  dengan tujuan

perusahaan dan tujuan TI perusahaan. 

Menurut  ISACA  (2011),  COBIT  (Control  Objectives  for  Information  and

related Technology)  merupakan sebuah kerangka kerja TI yang diterbitkan oleh

ISACA  (Information  System  Audit  and  Control  Association).  COBIT  dapat

membantu  perusahaan  dalam  menciptakan  nilai  TI  yang  optimal  dengan

mewujudkan  keseimbangan  antara  manfaat  yang  diharapkan  dan

mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya.

Berdasarkan ISACA (2012) kriteria informasi untuk  mencapai  tujuan

bisnis  meliputi  efektifitas,  efisiensi,  kerahasiaan,  integritas,  ketersediaan,

kelengkapan, dan  keakuratan.  Menurut  ITGI-COBIT  4.1  (2007),  Karakteristik

utama kerangka kerja COBIT adalah pengelompokan aktivitas Teknologi infomasi

model  proses yang terdiri  dari  empat  Domain  dan 34 proses kontrol  generik.

Domain-domainnya terdiri  dari  Plan & Organise  (PO),  Acquire & Implement  (AI),



Deliver  &  Support  (DS),  dan  Monitor  &  Evaluate  (ME).  Suatu organisasi  dapat

dianggap sukses membangun Teknologi Informasi dalam suatu kerangka system

informasi  yang  lengkap  apabila  telah  memenuhi  kriteria  ukuran  informasi

(Gondodiyoto, 2007).

Dalam mencapai tujuan perusahaan, BLHKP telah berupaya melakukan

pengukuran  kinerja  sebagai  evaluasi terhadap kinerja performansi instansi.

Namun, pengukuran yang dilakukan BLHKP belum sampai pada tahap bagaimana

menyeleraskan kontribusi  TI terhadap pencapaian performansi instansi. Padahal

pengukuran  kinerja  pada  teknologi  informasi  sudah  seharusnya  memberikan

manfaat  pada  BLHKP  agar  dapat  mengetahui  secara  pasti  kontribusi  divisi  TI

dalam pencapaian visi dan misi instansi.

Penyusunan  perangkat  kinerja  instansi  yang  efektif  dan signifikan

dengan kondisi persaingan bisnis saat ini  dilakukan  dengan  menggunakan

kerangka  IT Balanced  Scorecard  yang  dicetus  oleh  Grembergen  dan Bruggen

(1998),  di  mana  sebenarnya  pendekatan  ini  tetap  berdasarkan  turunan  dari

Balanced  Scorecard  (BSC)  yang  dikemukakan  oleh  Kaplan  dan  Norton  (1992).

Dengan menggunakan metode  IT Balanced Scorecard  kinerja  perusahaan tidak

hanya diukur dari keuntungan yang diperoleh secara finansial saja, sebagaimana

yang selama ini kerap dilakukan, namun juga mempertimbangkan proses internal

serta  kepuasan  dan  peningkatan  kompetensi  dari  setiap  pegawai.  Dengan

demikian instansi tersebut dapat lebih memastikan kinerja yang baik bukan saja

di masa kini namun juga di masa yang akan datang.

IT Balanced Scorecard akan mengukur kinerja Divisi TI dari dua perspektif.

Perspektif pertama adalah corporate contribution yang menunjukkan bagaimana

pihak manajemen (pimpinan) menilai atau melihat organisasi TI. Perspektif yang

kedua adala customer orientation, untuk mengetahui hasil kinerja TI berdasarkan

cara pandang user menilai atau melihat hasil-hasil organisasi TI. Dengan demikian

IT  Balanced  Scorecard  ini  sangat  baik  digunakan  untuk  merumuskan  sasaran

strategis TI yang menunjang sasaran strategis instansi serta mengukur kinerja TI

secara komprehensif.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui  capability level

pada departemen TI Kantor BLHKP Kabupaten Maros saat ini berdasarkan COBIT



process capability model.  (2) Menganalisis perbedaan antara target pencapaian

capability  level  perusahaan dengan capability level perusahaan saat ini.  (3)

Mengetahui  sejauh  mana  BLHKP  dapat  bersaing  secara  kompetitif  dengan

dukungan teknologi informasi.

Perbandingan  peneliti  serupa  (1)  Judul:  Audit  Sistem  Informasi  pada

Perusahnaan  Dagang  Aneka  Gemilang  Bandar  Lampung  Menggunakan

Framework Cobit 4.1. Peneliti: Amnah. Jurnal Informatika, Vol 12 No. 2 Desember

2012.  Lembaga:  Jurusan  Teknik  Informatika  Fakultas  Ilmu  Komputer.  Masalah

penelitian:  Kualitas dan layanan.  Perbedaan penelitian:  inikator yang digunakan

adalah optimum pelayanan dan barang berkualitas. (2)  Judul:  Penilaian Tingkat

Kematangan  Tata  Kelola  TI  pada  Sistem  Informasi  Manajemen  Akademik

(Sim@K) Berdasarkan Domain PO dan AI Cobit Versi 4.0 (Study Kasus: UIN Syarif

Hidayatullah Jakaarta).  Peneliti:  Fitroh.  Lembaga:  Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta. Jurnal Sistem Informasi, 4(1), 2011, 1-8. Masalah Penelitian:

akan  dilihat  tingkat  kematangan  tata  kelola  TI  dapat  sistem  informasi

manajemen akademik.  Perbedaan Penelitian:  Hanya meneliti  pada dua domain

yaitu domain PO dan  AI. (3)  Judul:  Audit Teknologi Informasi untuk Mengukur

Maturity  Level  Menggunakan  Cobit  4.1 dan  Berpedoman  pada  Itil

Complimentarity.  Peneliti:  Ros  Sumiati  dan  Muh  Rozahil  Istanbul.  Lembaga:

Fakultas Teknik Universitas Widyatama Bandung.  Jurnal  Sinaptika, vol 2, No. 3.

Masalah penelitian: Organisasi  mengintegrasikan  teknologi  informasi  dengan

strategi bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Perbedaan

Penelitian:  Menggunakan pedoman Itil Complimentarity. (4) Judul: Audit Sistem

Informasi Instalasi Rawat Jalan Berdasarkan Perspektif  Pelanggan  Balance

Scorecard  dan  standar  Cobit  4.1.  Peneliti  Bilqish  Nadia  Revinggar,  Lembaga:

Sekolah Tinggi Manajemen Komputer dan Teknik Komputer Surabaya,  Masalah

penelitian  yaitu  Melakukan  audit  terhadap  kinerja  server  guna  memastikan

keamanan  sistem  informasi.  Perbedaan  penelitian  yaitu  mengimplementasikan

konsep  Enterprise Resource Planning  (ERP).  (5) Judul: Merancang  IT Governance

dengan  Cobit  dan  Sarbanes-Oxley  dalam  Konteks  Budaya  Indonesia.  Peneliti

Josua Taringan, Lembaga: Universitas Kristen Petra Surabaya, Masalah penelitian

yaitu  Menganalisis  IT  Governance  dengan  Cobit.  Perbedaan  penelitian  yaitu

Penerapan Sarbanes-Oxley dan Cobit dalam Konteks Budaya Indonesia. 



Menurut Zulkifli  (2009) sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan

prosedur  dan  dengan  pendekatan  komponen.  Ia  menyatakan:  “Dengan

pendekatan  prosedur, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-

prosedur  yang  mempunyai  tujuan  tertentu”.  Contoh  sistem  yang  didefinisikan

dengan  pendekatan  ini  adalah  sistem  akuntansi,  yaitu  sebuah  sistem  yang

didefinisikan  sebagai  kumpulan  dari  prosedur-prosedur  penerimaan  kas,

pengeluaran kas, penjualan, pembelian dan buku besar. Menurut Pradai (2009)

Informasi  dapat  di  produksi  dan  dipasarkan  sebagai  sebuah  produk,  pada

dasarnya informasi merupakan suatu yang diproduksi dan didistribusikan, baik

oleh  sebuah  lembaga  pendidikan,  radio,  televisi,  penerbit  buku,  koran  dan

majalah.  Ketidakakuratan  informasi  akan  menyebabkan  perusahaan  yang

bergerak dibidang informasi dapat kehilangan reputasi dan kredibilitasnya.

Menurut  Hall  (2007),  audit  TI  berfokus  pada  berbagai  aspek  berbasis

komputer  dalam  sistem  informasi  perusahaan.  Audit  ini  meliputi  penilaian

implementasi, operasi, dan pengendalian berbagai sumber daya komputer yang

tepat.  Menurut  Sanyonto  Gondodiyoto  (2007)  COBIT  merupakan  (framework)

bagi pengelolaan TI COBIT disusun dan dikeluarkan oleh IT Governance Institute

yang  merupakan  bagian  dari  ISACA  pada  tahun  1996.  Hingga  saat  artikel  ini

dimuat setidaknya sudah ada 5 versi COBIT yang sudah diterbitkan versi pertama

diterbitkan pada tahun 1996, versi kedua tahun 1998, versi 3.0 di tahun 2000,

COBIT 4.0  pada tahun 2005,  COBIT  4.1  tahun 2007 dan yang terakhir  adalah

COBIT versi 5 yang di rilis baru-baru saja. 



METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian  menganalisis  aplikasi  E-PUPNS  Sistem  Informasi  Perhotelan

NP 6.1  (New Pos)  pada pada Kantor BLHKP Kabupaten Maros. Sifat penelitian

deskriptif  yaitu  penelitian  yang hasilnya  disampaikan dalam bentuk deskripsi

yang bersifat kualitatif maupun  kuantitatif. Penelitian ini juga bersifat

eksploratif, yaitu  suatu penelitian yang dilakukan dengan menggali  informasi

berupa  dokumentasi  proses  pengolahan  data  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup

(DLH) Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dokumentasi yang dimaksud bisa berupa

prosedur kerja dan hasil kerja pada divisi bagian TI.

Sebelum menyebarkan Kuesioner, peneliti mencoba  mengindentifikasi

jumlah populasi sebanyak 119, dari jumlah populasi sebanyak 50 sampel yang

akan digunakan dalam penelitian ini.

Perencanaan pelaksanaan audit mengacu pada metodologi yang terarah,

sehingga  memudahkan  pengimplementasiannya.  Secara  garis  besar,  teknik

analisa  dalam  penelitian  ini  meliputi:  (1)  Penentuan  Ruang  Lingkup  Audit

Teknologi  Informasi,  (2)  Survei  pendahuluan  dilakukan  sebelum  pelaksanaan

audit. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam survei pendahuluan ini adalah:

(a)  Observasi  untuk  pemrosesan  dan  pengkonfirmasian  hasil  dari  wawancara

serta identifikasi dokemen-dokumen yang perlu untuk analisis lebih lanjut. (b)

Pengumpulan bukti pendukung melalui penentuan data-data yang diaudit sesuai

dengan kriteria dan tujuan audit pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten

Ogan  Komering  Ulu.  (c)  Kuisioner  dalam  penelitian  ini  dirancang  untuk

mengetahui tingkat kematangan pengelolaan Teknologi Informasi, Teknik yang

digunakan dalam pengumpulan data sebagai dasar  penelitian  meliputi:

Kuesioner, setiap pertanyaan mengandung 4 (Empat) level jawaban yaitu level

(SS) Sangat Setuju (bobot=4), (S) Setuju (bobot=3), (TT) Tidak Tahu (bobot=0),

(TS)  Tidak  Setuju  (bobot=2),  (STS)  Sangat  Tidak  Setuju  (bobot=1),  data  hasil

kuesioner  direkapitulasi  kedalam  table  sesuai  dengan  level  masing-masing.

Tatang (2010) dan Intan dkk (2014).



Gambar 1 Alur Penelitian

(3)  Perhitungan  Nilai  Tingkat  Kematangan.  Tingkat  kematangan  merupakan

representasi  kedewasaan  proses  TI  yang  berlangsung  di  organisasi  (dalam

bentuk nilai/angka)

Menghitung Tingkat Kematangan:

a. Setiap pertanyaan mengandung 6 (enam) level jawaban yaitu level 0, 1, 2,

3, 4 dan 5.

b. Data hasil  kuesioner 2 direkapitulasi  kedalam table sesuai  dengan level

masing-masing.

c. Setelah  total  tiap  level  jawaban  dari  semua  responden  didapat,

selanjutnya dihitung nilai kematangan tiap atribut untuk kematangan.

Nilai tingkat kematangan secara keseluruhan didapatkan dari pengidentifikasian

dari  tiap-tiap  tingkat  kematangan  pada  semua  kontrol  yang  terlibat.  (4

Penyusunan temuan dilakukan dengan mengevaluasi hasil audit yang didapatkan



unutk mengembangkan opini audit. Temuan yang dihasilkan memuat fakta-fakta

yang ada, baik berupa hal yang positif maupun negatif. Opini-opini berdasarkan

hasil  temuan  tersebut  digunakan  sebagai  landasan  penyusunan  rekomendasi

hasil audit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan tingkat kematangan domain AI1 soal nomor 1-3 dengan hasil seperti

pada Tabel 1.

Tabel 1 Penghitungan score tingkat kematangan domain AI1 soal nomor 1-3

JUMLAH SOAL

SKALA

4 3 0 2 1

SS S TT TS STS

AI1 soal nomor 1 8 13 7 12 10

AI1 soal nomor 2 0 10 18 13 9

AI1 soal nomor 3 12 10 9 15 4

Total 20 33 34 40 23

Score 80 99 0 80 23

Maturity 1,88

Tabel 2 Penghitungan score tingkat kematangan domain AI2

soal nomor 1-3

JUMLAH SOAL

SKALA

4 3 0 2 1

SS S TT TS STS

AI2 soal nomor 1 13 15 6 11 5

AI2 soal nomor 2 5 8 16 16 5

AI2 soal nomor 3 10 8 2 12 18

Total 28 31 24 39 28

Score 112 93 0 78 28

Maturity 2,07

Berdasarkan nilai tingkat kematangan pada domain AI1 yang berada pada level

1,88. Dengan merujuk kepada tabel indeks kematangan, maka dapat disimpulkan

bahwa Domain berada pada model kematangan level 2 (Repeatable but intuitive)



dengan kriteria pengulangan: "Prosedur yang sama telah dikembangkan dalam

proses-proses untuk menangani suatu tugas, dan diikuti oleh setiap orang yang

terlibat didalamnya. Tidak ada pelatihan dan komunikasi dari prosedur standar

tersebut. Tanggung jawab pelaksanaan standar diserahkan pada setiap indivuidu.

Kepercayaan terhadap pengetahuan individu sangat tinggi, sehingga kesalahan

sangat memungkinkan terjadi".

Berdasarkan nilai tingkat kematangan pada domain AI2 yang berada pada level

2,07 disimpulkan bahwa Domain AI2 berada pada model kematangan level 2.

Tabel 3  Penghitungan score tingkat kematangan domain AI3

soal nomor 1-3

JUMLAH SOAL

SKALA

4 3 0 2 1

SS S TT TS STS

AI3 soal nomor 1 10 22 21 2 4

AI3 soal nomor 2 1 0 15 21 13

AI3 soal nomor 3 3 17 2 14 14

Total 4 29 28 37 31

Score 56 117 0 74 31

Maturity 1,85

Berdasarkan nilai tingkat kematangan pada domain AI3 yang berada pada level
1 ,85, disimpulkan bahwa Domain AI3 berada pada model kematangan level 2.

Tabel 4  Penghitungan score tingkat kematangan domain AI4

soal nomor 1-4

JUMLAH SOAL

SKALA

4 3 0 2 1

SS S TT TS STS

AI4 soal nomor 1 7 17 10 9 7

AI4 soal nomor 2 8 9 14 17 2

AI4 soal nomor 3 12 13 9 0 16

AI4 soal nomor 4 9 18 5 7 11

Total 36 57 38 33 36

Score 144 171 0 66 36

Maturity 2,08 



Tabel 5  Penghitungan score tingkat kematangan domain AI5

soal nomor 1-4

JUMLAH SOAL

SKALA

4 3 0 2 1

SS S TT TS STS

AI5 soal nomor 1 7 17 10 9 7

AI5 soal nomor 2 8 9 14 17 2

AI5 soal nomor 3 12 13 9 0 16

AI5 soal nomor 4 9 18 5 7 11

Total 36 57 38 33 36

Score 144 171 0 66 36

Maturity 1,89 

Berdasarkan nilai tingkat kematangan pada domain AI4 yang berada pada level
2,08,  disimpulkan bahwa Domain PO4 juga berada pada model  kematangan l
evel 2.

Berdasarkan nilai tingkat kematangan pada domain AI5 yang berada pada level
1,89, disimpulkan bahwa Domain AI5 berada pada model kematangan level 2.

Tabel 6  Penghitungan score tingkat kematangan domain AI6

soal nomor 1-3

JUMLAH SOAL

SKALA

4 3 0 2 1

SS S TT TS STS

AI6 soal nomor 1 15 11 9 12 3

AI6 soal nomor 2 3 17 10 10 10

AI6 soal nomor 3 10 17 3 8 12

Total 28 45 22 30 25

Score 12 135 0 60 25 

Maturity  2,21

Berdasarkan nilai tingkat kematangan pada domain AI6 yang berada pada level
2,21 disimpulkan  bahwa  Domain  PO4  juga  berada  pada  model  kematangan  l
evel 2.

 



Tabel 7  Penghitungan score tingkat kematangan domain AI7

soal nomor 1-3

JUMLAH SOAL

SKALA

4 3 0 2 1

SS S TT TS STS

AI7 soal nomor 1 8 17 4 9 12

AI7 soal nomor 2 15 15 12 1 7

AI7 soal nomor 3 10 9 16 3 12

Total 23 41 32 13 31

Score 132 123 0 26 31 

Maturity  2,08

Berdasarkan nilai tingkat kematangan pada domain AI7 yang berada pada level
2,08,  disimpulkan  bahwaDomain  PO7  juga  berada  pada  model  kematangan
level 2.

Berdasarkan nilai tingkat kematangan pada domain ME1 yang berada pada level
2, disimpulkan bahwa Domain ME1 yang berada pada model kematangan level 2.

Tabel 8  Penghitungan score tingkat kematangan domain ME1

soal nomor 1-3

JUMLAH SOAL

SKALA

4 3 0 2 1

SS S TT TS STS

ME1 soal nomor 1 8 18 8 6 10

ME2 soal nomor 2 6 11 18 9 6

ME3  soal nomor 3 9 10 2 16 13

Total 23 39 28 31 29

Score 92 117 0 62 29

Maturity 2 

Berdasarkan nilai tingkat kematangan pada domain AI7 yang berada pada level
2,08,  disimpulkan  bahwaDomain  PO7  juga  berada  pada  model  kematangan
level 2.

Berdasarkan nilai tingkat kematangan pada domain ME1 yang berada pada level
2, disimpulkan bahwa Domain ME1 yang berada pada model kematangan level 2.



Tabel 9 Rata-Rata Maturity Kantor DLH Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk
modul PO

Domain Process Current
M

Indeks
Kematangan

AI1 Mengidentifikasi Solusi Otomatis 1,88 2

AI2 Mendapatkan dan menjaga perangkat lunak
aplkasi

2,07 2

AI3 Mendapatkan dan memelihara infrastruktur 
teknologi

1,85 2

AI4 Memungkinkan operasional dan 
penggunaan

2,08 2

AI5 Memenuhi sumberdaya TI 1,89 2

AI6 Mengelola Perubahan 2,21 2

AI7 Instalasi dan akreditasi solusi berserta 
perubahannya

2,08 2

Maturity 2

Secara umum tata kelola TI saat ini dapat dilihat dari hasil perhitungan tingkat
kematangan (maturity  level)  tata kelola  DLH  yang selengkapnya dapat  dilihat
pada Tabel 9.

Dari Tabel 9 dan Tabel 10 dapat ditentukan nilai maturity dari domain tersebut,
rumus yang digunakan untuk mencari nilai maturity domain PO dan ME adalah :

Total Current Maturity

Jumlah Domain

Tabel  10  Rata-Rata  Maturity  Kantor   DLH Kabupaten Ogan Komering Ulu
untuk modul ME

Domain Process Current
M

Indeks
Kematangan

ME1 Memantau dan Mengevaluasi kinerja IT 2 2

ME2 Memantau dan mengevaluasikendali 
internal ketiga

1,86 2

ME3 Memastikan kepatuhan/kesesuaian 
terhadap aturan

1,62 2

ME4 Menentukan proses-proses IT, Organisasi, 
dan Relasinya

 1,8 2



Maturity 1,82  

Dari  Tabel  11  dapat  dilihat  nilai  maturity  dari  domain  yang  digunakan,  nilai
maturity tersebut di dapatkan melalui rumus :

Total Current Maturity

Jumlah Domain

Tabel 11 Nilai Maturity Kantor  DLH Kabupaten Ogan Komering Ulu

DOMAIN KETERANGAN MATURIT

PO Plan and organize 2

ME Monitor and Evaluate 1,82

Nilai Maturity 1,91

Dari  Tabel  11 juga dapat  dilihat  bahwa rata-rata  tingkat  kematangan saat  ini
untuk  domain  dan  Monitor  and  Evaluate  semua  berada  disekitar  level  2
(Repeatable  but  Intuitive).  Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  proses  tata
kelola  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  bahwa
Prosedur yang sama telah dikembangkan dalam proses-proses untuk menangani
suatu tugas, dan diikuti oleh setiap orang yang terlibat didalamnya. Tidak ada
pelatihan  dan  komunikasi  dari  prosedur  standar  tersebut.  Tanggung  jawab
pelaksanaan  standar  diserahkan  pada  setiap  individu.  Kepercayaan  terhadap
pengetahuan individu sangat tinggi, sehingga kesalahaan sangat memungkinkan
terjadi. 



KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diperoleh simpulan, proses AI dan ME yang diberikan

oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu   secara

umum berada pada tingkat kematangan level 2 (Repeatable but Intuitive). 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi dalam

tata  kelola  TI  secara  lebih  komprehensif.  Penulis  menyarankan  pada  Dinas

Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu untuk  melakukan

perbaikan  (1)  DLH  harus  melakukan  analisa  yang  lebih  mendalam  mengenai

kualitas  software  yang  telah  dilakukan  oleh  DLH  dengan  mengacu  kepada

framework  Cobit.  (2)  DLH   harus  melakukan  perbaikan  berdasarkan  skala

prioritas kepentingan tertinggi yang dapat mengganggu proses kerja kantor. (3)

Untuk menghindari penurunan kualitas, secara berkala DLH melakukan penilaian

dan  mendiskusikan  segala  aktifitas  yang  berhubungan  dengan  sistem  yang

digunakan.
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A. IT AUDIT 

Audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari 

infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi 

ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau 

dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya 

istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit 

teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi 

dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain dari 

audit teknologi informasi adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk 

menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara 

efektif, dan integratif dalam mencapai target organisasinya. 

Dalam pelaksanaanya, auditor TI mengumpulkan bukti-bukti yang memadai 

melalui berbagai teknik termasuk survey, wawancara, observasi dan review 

dokumentasi. Satu hal yang unik, bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor 

biasanya mencakup pula bukti elektronis. Biasanya, auditor TI menerapkan 

teknik audit berbantuan computer, disebut juga dengan CAAT (Computer 

Aided Auditing Technique). Teknik ini digunakan untuk menganalisa data, 



misalnya saha data transaksi penjualan, pembelian,transaksi aktivitas 

persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain. 

Audit teknologi informasi (Inggris: information technology (IT) audit atau 

information systems (IS) audit) adalah bentuk pengawasan dan pengendalian 

dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi 

informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit 

internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada 

mulanya istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan 

sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses 

pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam 

perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit 

komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi 

perusahaan itu telah bekerja secara efektif, dan integratif dalam mencapai target 

organisasinya. 

II. Tujuan IT audit 

• Availability ketersediaan informasi, apakah informasi pada perusahaan 

dapat menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia 

setiap saat. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Audit_finansial
https://id.wikipedia.org/wiki/Audit_internal
https://id.wikipedia.org/wiki/Audit_internal
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemrosesan_data_elektronik
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi


• Confidentiality / kerahasiaan informasi, apakah informasi yang 

dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh 

pihak-pihak yang berhak dan memiliki otorisasi. 

• Integrity, apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan tepat 

waktu. 

III. Manfaat Audit IT 

Manfaat pada saat Implementasi (Pre-Implementation Review) 

• Institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai 

dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance criteria. 

• Mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut. 

• Mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. 

B.  SEO 

Search Engine Optimization atau SEO adalah upaya mengoptimasi 

website untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian. Dengan 

mendapatkan ranking tinggi di hasil pencarian, potensi trafik organik Anda pun 

meningkat. 



Selain menghasilkan trafik organik yang tinggi, SEO juga akan membantu 

Anda mendapatkan trafik yang tepat. Jadi Anda tidak hanya fokus pada trafik 

tinggi, tetapi juga trafik yang tepat sesuai dengan tujuan utama website Anda.  

Untuk bisa mendapatkan trafik tinggi yang tepat sasaran, Anda perlu mengikuti 

aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh mesin pencari, dalam hal ini Google. 

Anda perlu memahami bagaimana cara kerja SEO, algoritma Google, dan 

indikator utama SEO. 

Cara Kerja SEO 

Mesin pencari menggunakan algoritma tertentu untuk menentukan konten mana 

yang layak menempati ranking teratas hasil pencarian. Ini berlaku untuk semua 

mesin pencari baik itu Google, Yahoo!, Bing, maupun Duckduckgo.  

Kami tidak akan membahas algoritma di setiap mesin pencari. Di sini kami 

hanya membahas algoritma Google. Kenapa? Karena Google menguasai lebih 

dari 90 persen pangsa pasar mesin pencari di seluruh dunia. Jadi ketika 

membicarakan cara kerja SEO, algoritma Google menjadi patokannya.  

Google selalu memperbarui algoritmanya untuk memberikan hasil pencarian 

yang lebih relevan dan solutif untuk penggunanya. Dari 2011 sampai saat ini, 

setidaknya sudah ada delapan major update untuk algoritma Google. 

https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share


Jadi Anda harus selalu update tentang algoritma Google ini. Sebab langkah 

optimasi yang berdasarkan algoritma lama Google tidak akan memberikan efek 

apa pun. Misalnya, salah satu taktik lama yang digunakan adalah keyword 

stuffing.  

Keyword stuffing adalah praktik memasukkan focus keyword sebanyak-

banyaknya di sebuah artikel. Taktik ini dulu cukup efektif, bahkan jika konten 

Anda singkat dan tidak relevan sama sekali dengan focus keyword yang Anda 

masukkan. 

Namun, dengan pembaruan algoritma Google, kini taktik tersebut tidak lagi 

efektif. Bahkan Anda bisa terkena penalti jika ketahuan mempraktikkannya. 

Konten Anda bisa dianggap berisi spam jika terlalu banyak mengulang focus 

keyword.  Kalau begitu, langkah optimasi SEO seperti apa yang sesuai dengan 

algoritma Google terbaru? Setidaknya ada delapan indikator SEO berdasarkan 

algoritma Google terbaru, dari struktur URL hingga kecepatan website.  

SEO sangat berfokus pada pencarian kata kunci secara organik dan berbeda 

dengan SEM yang berfokus pada media iklan yang disediakan oleh Google. 

Sehingga, jika anda membuat sebuah website, maka akan lebih baik untuk 

melakukan optimasi dengan SEO daripada menggunakan SEM, karena anda 

harus membutuhkan dana atau modal untuk melakukan promosi iklan di 

Google.  



Cara Kerja dan Teknik SEO 

Setelah mengetahui beberapa jenis trafik, maka berikutnya masuk pada 

pembahasan mengenai apa saja cara kerja dan teknik SEO untuk dapat 

membantu mengoptimalkan halaman website di mesin pencari. 

Pertama, hal yang perlu anda perhatikan adalah untuk dapat masuk pada 

halaman pertama dan mendapatkan top position antara peringkat 1 hingga 3, 

tidak sesederhana yang anda bayangkan. Mesin pencari atau search 

engine sendiri memiliki tiga tugas utama untuk mencari permintaan 

atau request yang anda ketikkan. 

 

C. framework IT Audit. 
 

Dalam Manajemen Teknologi Informasi atau Manajemen TI ada 

banyak standar TI atau framework TI yang digunakan secara internasional. 

Standart atau framework ini dibuat biasanya merupakan hasil kolaborasi pakar 

atau expert di bidangnya masing-masing dan merupakan ekstraksi dari good 

practices atau best practices yang selama ini dimanfaatkan dalam bidang 

teknologi informasi. Dengan demikian kita tak perlu lagi trial and error untuk 

mendapatkan formulasi memadukan proses bisnis dan kegiatan TI yang terbaik. 

Standart IT atau framework TI  ini menjadi sangat penting untuk memastikan 

bahwa layanan TI bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan dan 

strategis bisnis, memiliki kualitas pelayanan yang efisien dan efektif, 

https://netsolution.co.id/manajemen-teknologi-informasi/
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mengoptimalisasikan kualitas dan kuantitas layanan, memastikan 

bahwa budget yan di keluarkan efektif, menjamin tingkat keamanan yang dapat 

dipertanggungjawabkan, dsb. Secara umum standart dan framework digunakan 

untuk memastikan bahwa sumberdaya TI (termasuk SDM-nya) dikelola untuk 

memberikan pelayanan yang optimal, efisien, efektif, dan aman. 

Berikut ini adalah standar atau framework yang paling banyak digunakan dalam 

pengembangan Manajemen Teknik Informasi : 

a. COBIT 

COBIT yang merupakan singkatan dari Control Objectives for Information and 

Related Technology, dimiliki dan didukung oleh ISACA. Pertamakali di 

luncurkan pada tahun 1996 sebagai COBIT. Versi yang terbaru saat ini adalah 

COBIT 2019 namun hingga saat ini COBIT 5 masih digunakan secara luas 

sebagai framework TI untuk  Tata Kelola TI. Di mana COBIT 5 merupakan 

gabungan dari framework COBIT 4.1, VAL IT 2.0, dan Risk IT. 

COBIT merupakan framework TI yang digunakan untuk membantu kita dalam 

mengoptimalisasikan value atau nilai suatu organisasi enterprise melalui TI 

dengan cara menjaga keseimbangan antara realisasi keuntungan, optimalisasi 

risiko, dan pemanfaatan sumberdaya. Kerangka kerja TI ini mengcover baik 

bisnis maupun unit TI dalam keseluruhan organisasi. Memberikan model 

maturity atau model kematangan proses dan metriknya untuk mengukur apakah 

organisasi TI telah mencapai tujuannya. Sebagai tambahan, COBIT juga 

https://netsolution.co.id/manajemen-teknologi-informasi/
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menjaga keseimbangan antara kebutuhan stakeholder baik internal maupun 

eksternal. 

b. ITIL 

ITIL, singkatan dari Information Technology Infrastructure Library, merupakan 

seperangkat guideline (petunjuk) dan best practices untuk kebutuhan IT Service 

Management (ITSM) atau Manajemen Layanan Teknologi Informasi (MLTI). 

Merupakan framework TI yang dikeluarkan oleh AXELOS Limited. ITIL fokus 

pada penyelarasan IT services atau layanan TI sesuai kebutuhan bisnis dan 

mendukung proses inti. Terdiri dari lima volume : Service Strategy, Service 

Design, Service Transition, Service Operation and Continual Service 

Improvement. 

Kerangka kerja TI seperti ITIL ini dapat di adaptasi dan diaplikasikan kepada 

seluruh jenis bisnis dan lingkungan organisasi. Meliputi pentunjuk untuk 

identifikasi, perencanaan, delivering, dan supporting layanan TI. Jika sukses di 

adopsi makan ITIL dapat meningkatkan kualitas layanan, dan pada gilirannya 

dapat menjadi alat mitigasi bagi risiko bisnis dan disrupsi layanan, 

meningkatkan hubungan dengan pelanggan, dan membuat suatu sistem yang 

efektif secara biaya bagi pengelolaan kebutuhan terhadap layanan. 

CMMI 

Framework CMMI merupakan singkatan dari Capability Maturity Model 

Integration, merupakan model yang sudah terkenal secara global sebagai model 

https://netsolution.co.id/standarit-dan-framework-dalam-manajemen-ti/
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referensi yang dikembangkan melalui best practices yang memberikan petunjuk 

untuk meningkatkan proses yang dapat memenuhi target bisnis dari suatu 

organisasi. Model ini dikembangkan oleh pakar di industri, pemerintahan, 

dan Software Engineering Institute (SEI). 

CMMI meningkatkan proses suatu organisiasi dengan menunjukkan 

keuntungan terukur dari tujuan bisnis dan visinya. Suatu organisasi dapat 

mengorganisasikan dan memprioritaskan metodologi, SDM, dan aktivitas 

bisnisnya melalui kerangka kerja yang diberikan oleh CMMI. Kerangka kerja 

ini mendukung koordinasi antar aktivitas yang multidisiplin dan pemikiran 

yang sistematis. 

c. PMBOK 

Kepanjangan dari PMBOK adalah Guide to the Project Management Body of 

Knowledge, adalah suatu guideline yang secara internasioal diakui untuk 

digunakan sebagai metode manajemen proyek dan merupakan produk dari PMI 

(Project Management Institute), PMBOK adalah standar yang secara luas 

diterima dan diakui sebagai basis untuk keseluruhan metode manajemen 

proyek. 

PMBOK memberikan deskripsi yang mendalam mengenai isi dan pokok-pokok 

yang secara fundamental membahas mengenai manajemen proyek, namun 

fokusnya tidak pada soalan mengenai saran implementasi teknis. Berkaitan 

dengan petunjuk praktis justru diberikan oleh kerangka yang lain seperti 



PRINCE2. Pada intinya PMBOK terdiri dari 5 proses dasar : Initiating, 

Planning, Executing, Controlling and Monitoring, and Closing. 

d. PRINCE2 

PRINCE2 merupakan singkatan dari Projects IN a Controlled Environment, 

merupakan standar de facto untuk metode manajemen proyekyang dimiliki oleh 

UK Cabinet Office. PRINCE2 merupakan komplemen dari model PMBOK 

dengan menyediakan petunjuk yang sifat berbasis proses dan praktis berikut 

dengan template yang siap digunakan oleh Manajer Proyek dan Group Project 

Steering untuk setiap fase yang berbeda dari proyek. PRINCE2 memastikan 

kontrol yang lebih besar terhadap sumberdaya serta manajemen yang efektif 

terhadap risiko bisnis dan proyek. 

Sebagai contoh, tujuh prinsip dari PRINCE2 menyatakan bahwa proyek harus 

dijalankan melalui suatu proses siklus berikut : proyek harus memiliki 

justifikasi bisnis, definisi yang jelas untuk setiap peran dan tanggungjawab pada 

setiap fase dan proses, dikelola dalam bentuk tahapan yang detil dan terjadwal, 

definisi toleransi untuk setiap pengecualian dalam menajemen proyek, fokus 

pada menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan proyek, dan belajar dari 

pengalaman untuk peningkatan kualitas organisasi dalam mengelola proyek 

berikutnya. 



ISO/IEC 20000 

ISO/IEC 20000 adalah Service Management System (SMS) atau sistem 

manajemen layanan merupakan standarisasi internasional untuk manajemen 

layanan TI. Dimiliki oleh International Organization for Standardization 

(ISO) dan  the International Electrotechnical Commission (IEC) dan secara 

umum selaras dengan ITIL. 

ISO/IEC 20000 memiliki dua bagian. Bagian pertama mendefinisikan 

kebutuhan formal dari produksi berkualitas tinggi terhadap layanan kepada 

bisnis. TI yang meliputi kriteria perencanaan, manajemen layanan, dan 

produksi layanan dan juga manajemen pelanggan. Bagian kedua menjelaskan 

proses dari produksi layanan yang secara umum sama dengan proses ITIL yang 

secara umum memfokuskan pada proses manajemen pelanggan. 

e. ISO 21500 

ISO 21500 adalah standar yang secara generik merupakan petunjuk mengenai 

konsep dan proyek dari manajemen proyek yang merupakan bagian terpenting 

dalam realisasi proyek yang sukses. Dapat digunakan untuk seluruh jenis 

organisasi dan dapat diterapkan apda setiap jenis proyek, tanpa terkendala 

ukuran, kompleksitas, dan durasi. 

ISO 21500 adalah standar informal secara umum lebih merupakan guideline 

ketimbang metodologi yang bersertifikasi. Menyediakan deskripsi high 



level terhadap konsep dan proses yang selama ini diangap sebagai good 

practices dalam manajemen proyek dan menempatkna proyek dalam konteks 

program dan portofolio proyek. PMBOK secara umum memiliki kesesuaian 

dengan ISO 21500 begitu juga sebaliknya. 

 

f. ISO/IEC 38500 

ISO/IEC 38500 merupakan standar yang memberikan prinsip umum mengenai 

peran dan manejemen IT governance dengan tanggungjawab bisnis (contoh : 

BoD dan tim manajemen). Dapat digunakan secara luas untuk semua jenis dan 

ukuran organisasi baik perusahaan privat maupun publik termasuk organisasi 

non profit. 

Standar ini mendukung manajemen bisnis dalam melaksanakan supervisi 

terhadap organisasi TI dan membantunya memastikan bahwa TI memberikan 

dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Di mana standart terdiri dari 6 

prinsip, sebagai berikut : 

1. Responsibility 

2. Strategy 

3. Acquisition 

4. Performance 

5. Conformance 



6. Human behaviour 

Selain itu ISO/IEC 38500 juga menjamin bahwa manajemen telah 

melaksanakan konformitas dengan implementasi tata kelola organisasi yang 

baik (good overnance). 

g. TOGAF 

TOGAF adalah kerangka kerja enterprise architecture dari Open Group 

Standard yang memungkinkan setiap organisasi memiliki pendekatan 

terstruktur untuk pengelolaan implementasi teknologi, secara khusus dalam 

desain teknologi perangkat lunak, pengembangannya, dan peratawatan. 

Dipublikasikan tahun 1995 berdasarkan US Department of Defence Technical 

Architecture Framework for Information Management (TAFIM). Kemudian 

dikembangkan oleh The Open Group Architecture Forum dan kemudian secara 

reguler dirilis di website Open Group. 

TOGAF meningkatkan efisiensi bisnis dengan cara memastikannya melalui 

metode yang konsisten, komunikasi, pemanfaatan sumberdaya yang efisien. 

Meningkatkan kredibiltias industri dengan bahasa yang umum di kalangan 

profesional enterprise architecture. 

h. ISO/IEC 27001 

ISO/IEC 27001 merupakan standarisasi untuk ISMS (Information Security 

Management System) yang isinya merupakan pedoman pentunjuk dan prosedur 

praktis pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. ISO27001 lebih 

memfokuskan diri pada aspek manajemen pelaksanaan. Dimana output 



dokumennya merinci hingga detil aktivitas keamanan yang mesti dilakukan. 

Namun demikian proses implementasi maupun aktivitas audit keamanan sistem 

informasi sebenarnya bersifat fleksibel tergantung pada tipe dan kebutuhan 

organisasi serta fokus dan concern mereka pada proses bisnis dan proses TI-nya 

seturut dengan tujuan dan strategis perusahaan. 

Selain ISO/IEC 27001 maka COBIT juga bisa digunakan untuk 

membangun Sistem Manajemen Keamanan Informasi khususnya bila kita 

menggunakan pedoman profesional COBIT khusus untuk keamanan yaitu 

: COBIT 5 for Information Risk. Bila kita ingin membangun Tata Kelola 

Keamanan Informasi yang meliputi Governance dan Management sekaligus 

maka COBIT adalah pilihan yang terbaik. 
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1. IT AUDIT 

  Adalah sebuah proses yang bertujuan mendapatkan hasil yang lebih baik dengan 

menggunakan penelitian secara objektif untuk membuktikan kumpulan dengan 

pernyataan pernyataan yang ada. Pada bidang teknologi dan informasi IT audit 

memiliki 2 yaitu ; 

  a. around the computer 

  dibagian ini hanya memeriksa dibagian penggunanya saja tanpa harus melihat isi 

program atau system yang ada. Bidang ini dilakukan dengan media perangkat keras 

sepeeti kertas selanjutnya dokumen disimpan dalam sebuah file  dengan cara yang 

mudah ditemukan. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu : 

• proses tidak memakan waktu yang lama 

• tidak wajib mengetahui semua system 

• jumlah databse yang banyak 

• hanya sebagian mencakup IT AUDIT 

   

  b. trough the computer 

Pada trough the computer editor memeriksa masukan dan keluaran data dan 

melakukan berbagai uji coba program system sehingga si auditor dapat merasakan 

sendiri bagaimana langkah system serta dapat mengetahui bagaimana sistemdapat 

berjalan pada proses tertentu. 

 

 



Peralatan IT AUDIT 

1. ACL merupakan sebuah software aplikasi yang dapat melakukan berbagai 

macam analisa data dari berbagai macam sumber. 

2. Picalo sebuah software yang dapat melakukan audit data dari berbagai macam 

sumber. 

3. Nessus merupaka sebuah aplikasi yang dapat melakukan assessment software 

4. IP SCANNER merupakan sebuah tools software yang berfungsi untuk 

melakukan analisis terhadap jaringan 

5. NMAP merupakan sebuah software yang berfungsi untuk melakukan analisis 

terhadapat koneksi jaringan. 

6. Wireshark merupakan sebuah tools aplikasi yang berfungsi untuk melakukan 

analisis jaringan. 

  Contoh tools IP SCANNER 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SEO Search Engine Optimization) 



Adalah serangkaian proses perjalan yang dilakukan untuk secara system dan terarah yang 

bertujuan untuk meningkatkan volume serta kualitas dari jaringan dan kunjungan melalui 

mesin pencarian dengan menuju alamat situs tertentu dengan memanfaatkan algoritma 

mesin pencarian tersebut, dengan adanya SEO maka situs yang bersifat e-commerce dapat 

meingkatkan kinerja wesite tersebut secara maksimal dan mendapatkan hasil yang baik. 

Berikut ini adalah langkah langsh dalam melakukan penelitian dalam SEO. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa tahapan penelitian yang dilakukan, 

yaitu: 

1. Spesifikasi kebutuhan, dalam tahap ini menentukan kebutuhan pembangunan 

situs, dan fungsi- fungsi yang dibutuhkan  

2. Melakukan pembangun situs dan melakukan optimisasi. Pada tahapan kedua, 

dilakukan proses installasi. Setelah proses installasi selesai, dilanjutkan dengan 

mengoptimasi situs dengan cara merubah beberapa settingan awal situs. 

3. Pre-test  SERP  (Search  Engine  Result  Page),  yaitu  kegiatan  yang  

Menentukan spesifikasi kebutuhan 

Pembangunan Website 

Pre Test SERP 

Implementasi SEO 

Kesimpulan 



mengimplementasikan pengujian pada web. 

4. Menambahkan SEO plugins pada situs yang telah dibangun. Dalam kaitannya 

dengan metode 

5. Search Engine Optimization, ada beberapa plugin yang harus dipasang pada situs 

yang telah dibangun sebagai langkah optimisasi. Plugin yang telah terpasang, pada 

akhirnya memberikan efek peningkatan trafik pada situs yang telah dibangun, 

sebagaimana merupakan tujuan awal dari penelitian ini. 

6. Mendaftarkan situs  web  ke  search  engine.  Setelah situs  web selesai  

dibangun,  dilakukan submit URL untuk memberitahukan search engine bahwa 

terdapat situs baru yang siap di-index. 

7. Mengidentifikasi hasil dari metode yang telah diterapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Framerwork IT AUDIT 



Framework adalah istilah yang muncul didalam developer dan merupakan istilah 

yang memiliki berbagai macam fungsi yang sangat besar bagi pengembangan kode 

program secara sistematis. Framwork memailiki banyak macam diantaranya yaitu : 

Pada manajemen system informasi : 

a. ITIL merupakan sebuah konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur , 

pengembangan serta operasi teknologi iinformasi. 

b. ASL 

Merupakan kumpulan pedoman praktekterabik tentang pengelolaan 

pengembangan dan pemeliharaan aplikasi yang meiputi 4 pesan utama uyaitu : 

a. Manajemen APlikasi 

b. Tuntutan pasar 

c. Tidak ada standarisasi proses manajemen 
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I. Pendahuluan 

Perkembangan dunia teknologi saat ini sangat cepat, sehingga manusia 

dituntut untuk mengikuti perkembangan. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia 

dalam bidang IT yang memiliki kemampuan beradaptasi secara cepat. Dalam dunia 

teknologi informasi saat ini kebutuhan terhadap web dan internet memungkinkan 

seseorang membuat website yang diinginkan menjadi lebih mudah. Meskipun orang 

tersebut memiliki pengetahuan tentang pemrograman berbasis web ataupun tidak. 

Cukup banyak website terbentuk tiap tahunnya (netcraft web survey).Berbagai 

website tersebut berusaha menjadi situs yang terkenal dan paling banyak dicari di 

internet terutama di search engine (mesin pencari). 

Pemakai internet biasanya menggunakan search engine untuk menemukan apa 

yang dicarinya. Sekitar 62% dari mereka akan tertarik pada 10 atau 20 situs pertama 

pada halaman 1 dan 2 dari SERP (Search Engine Result Page), dan 38% sisanya akan 

melihat website yang ada di halaman berikutnya. Oleh sebab itu para pemilik situs 

kemudian berusaha agar website mereka memiliki peringkat teratas pada mesin 

pencari di internet, atau setidaknya halaman pertama hasil pencarian berdasarkan kata 

kunci tertentu yang ditargetkan. Secara logis, website yang menempati posisi teratas 

pada hasil pencarian memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pengunjung. 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan 

menerapkan metode SEO.  

SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization yang jika diartikan 

dalam bahasa Indonesia berarti optimisasi mesin pencari. Secara sederhana, SEO 

dapat diartikan sebagai sebuah teknik dan proses yang dilakukan secara sistematis 

yang bertujuan untuk mengoptimalkan website kita supaya bisa menempati peringkat 

yang optimal pada hasil pencarian mesin pencari. Tujuan dari SEO adalah untuk 



menjadikan website kita mempunyai peringkat yang optimal di mesin pencari, Ketika 

website kita menempati 10 peringkat dihalaman awal pencarian mesin pencari maka 

website kita berpeluang untuk mendapatkan banyak pengunjung. 

Pada tugas ini penulis akan membahas tentang apa itu SEO kemudian apa 

pentingnya SEO dan alat yang digunakan untuk melakukan SEO. 

 

II. ISI PEMBAHASAN 

1. Pengertian Search Engine Optimization 

Dikutip dari halaman Wikipedia (2021), Optimisasi mesin 

pencari atau Search Engine Optimization, biasa disingkat "SEO" adalah 

serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk 

meningkatkan volume dan kualitas trafik kunjungan melalui mesin pencari 

menuju situs web tertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja 

atau algoritma mesin pencari tersebut. Mekanisme mesin pencari yang dimaksud 

adalah crawling, indexing, dan ranking. Tujuan dari SEO adalah menempatkan 

sebuah situs web pada posisi teratas, atau setidaknya halaman pertama hasil 

pencarian berdasarkan kata kunci tertentu yang ditargetkan. Secara logis, situs 

web yang menempati posisi teratas pada hasil pencarian memiliki peluang lebih 

besar untuk mendapatkan pengunjung. 

Sejalan dengan makin berkembangnya pemanfaatan jaringan sebagai 

media bisnis, kebutuhan atas SEO juga semakin meningkat. Berada pada posisi 

teratas hasil pencarian akan meningkatkan peluang sebuah perusahaan pemasaran 

berbasis web untuk mendapatkan pelanggan baru. Peluang ini dimanfaatkan 

sejumlah pihak untuk menawarkan jasa optimisasi mesin pencari bagi perusahaan-

perusahaan yang memiliki basis usaha di internet. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Algoritme


2. Pentingnya Melakukan Audit Search Angine Optimization 

Menurut Glints (2020), Ada beberapa alasan kenapa Audit SEO sangat 

penting dilakukan yaitu: 

1. Mengetahui masalah teknis SEO 

Masalah teknis SEO penting untuk mengidentifikasi dengan cepat. Karena jika 

masalah teknis itu tetap ada dan tidak mengikuti dengan baik, otomatis Google 

akan sulit untuk mengindeks situs web tersebut.  

2. Mengidentifikasi masalah SEO on page dan off page 

Alasan lain kenapa audit SEO penting untuk dilakukan adalah dapat 

mengidentifikasi masalah yang didasarkan pada SEO on page dan off page . 

Dilansir dari The Creative Momentum, melalui audit kita akan melihat 

apakah meta descriptionnya perlu ditingkatkan atau internal linknya kurang 

maksimal. Selain itu, kamu juga dapat mengidentifikasi performa dari backlink . 

3. Memudahkan dalam membangun strategi konten 

Audit SEO akan membantu dalam membangun strategi konten. Sebab, kita telah 

melihat apa saja yang berdasarkan pada situs web, mulai dari teknis SEO, on 

page dan off page, atau bahkan masalah desain UX. Selain itu, audit melalui SEO 

kita juga akan mendapatkan data-data penting dari website, seperti data 

pengunjung, volume pencarian dari kata kunci tertentu, dan lain-lain. 

 

 

https://glints.com/id/lowongan/seo-on-page-dan-seo-off-page/
https://glints.com/id/lowongan/seo-on-page-dan-seo-off-page/
https://www.thecreativemomentum.com/blog/top-5-reasons-why-your-website-needs-an-seo-audit


3. Tools Yang Digunakan Dalam Proses SEO 

 
Menurut Cloudraya.com (2020), Pada dasarnya sebuah website 

harus mengandung sebanyak mungkin kata kunci-kata kunci penting yang 

paling relate dengan produk yang di tawarkan serta paling banyak dicari 

oleh customer. Ada dua teknik optimalisasi pencarian kata kunci website 

oleh Google, yaitu Search Engine Optimization (SEO), serta Search Engine 

Marketing (SEM). berikut ada 10 SEO tools gratis untuk mencari kata 

kunci dan optimalisasi bagi website :  

1. Google Search Console 

Platform ini adalah salah satu tools gratis dari Google. Pada dasarnya, 

tools ini digunakan untuk analytic, seperti melihat, memonitor serta 

mengatur performa website, indeksasi, traffic, backlink, serta 

mengatasi masalah kata kunci yang berhubungan dengan Google 

search. Fitur utama Google Search Console adalah mengukur 

bagaimana performa kata kunci yang kita gunakan pada website. Jadi 

bisa dibilang fitur ini sangat penting untuk mengevaluasi serta 

menentukan kata kunci berikutnya yang akan digunakan pada website 

untuk melakukan optimalisasi SEO.   

2. Google Keyword Planner 

Google Keyword Planner dapat bekerja maksimal jika kita 

menggabungkannya dengan Google Ads. Pada dasarnya platform ini 

dapat Anda gunakan untuk mencari serta menganalisis kata kunci yang 

tepat untuk selanjutnya diiklankan pada Google Ads. Namun platform 

ini juga masih bisa kita gunakan sebagai SEO tool karena memiliki 



akses data indeks kata kunci yang lengkap dari Google itu 

sendiri. Insight dari platform ini sangat cocok digunakan untuk 

menentukan strategi content marketing bisnis. Kita akan mendapatkan 

ide kata kunci yang relate dengan website dan produk, serta jumlah 

volume kata kunci pada Google search.  

3. Google Trends 

Platform ini sangat membantu dalam melakukan riset kata kunci, 

karena dapat membandingkan beberapa kata kunci yang ada dengan 

artikel terbaru yang kita miliki. Selain itu, Google Trends memiliki 

grafik yang berisi data kata kunci yang paling sering dicari dan diakses 

dari seluruh dunia. Tidak hanya itu, juga terdapat arsip indeks kata 

kunci data yang lengkap dari beberapa tahun sebelumnya yang telah 

diindeks oleh Google. Kita dapat melakukan filter berdasarkan 

lokasi, search history, serta kategori. Menariknya, platform ini juga 

dapat di manfaatkan untuk menunjukkan riset terhadap data yang 

sedang gunakan, penyebab interest, serta asal pengunjung website. 

  

4. Google Analytics 

Bisa dibilang platform SEO tools terlengkap adalah Google Analytics. 

Dalam platform ini tersimpan banyak data penting yang kita butuhkan 

untuk dianalisis atau dilakukan riset lebih lanjut. Analytics 

menyediakan data SEO website secara lengkap, tentang bagaimana 

pengunjung berinteraksi dengan website kita. Ada banyak report yang 

bisa di manfaatkan dari data pengunjung website. Data dilengkapi 



grafik yang lengkap, mulai dari lokasi, jenis kelamin, kata kunci yang 

paling banyak diakses, topik yang diminati, dan lain sebagainya.   

5. AdWord & SEO Keyword Permutation Generator 

Tools ini sangat membantu dalam menemukan dan menyusun kata 

kunci yang tepat untuk website kita. Jadi platform ini dapat digunakan 

untuk menentukan kata kunci yang relate dan sesuai dengan konten 

yang dimiliki serta menghubungkannya dengan Google search. Tool 

ini dapat menyusun dan merekomendasikan kata kunci alternatif yang 

bisa digunakan untuk optimalisasi SEO website. Namun untuk hasil 

yang maksimal, kita tetap harus mengkombinasikan tool ini dengan 

tool lainnya dalam menentukan kata kunci untuk website.  

6. Wordtracker 

Platform ini dapat digunakan sebagai SEO tools sekaligus market 

research tool atau kata kunci berbasis pay per click. Dimana tool ini 

juga dapat merekomendasikan beberapa kata kunci yang lebih akurat 

karena tidak disederhanakan. Selain itu, platform ini menunjukkan 

perbandingan hasil pencarian (SERP), pencarian related keywords, 

serta arsip penyimpanan kata kunci yang telah dimasukkan. Platform 

ini dilengkapi dengan desain tampilan dan user interface yang mudah 

dan sederhana.  

 

7. Keywordtool (dot) io 

Tool ini digunakan untuk menemukan serta menentukan long tail kata 



kunci. Long tail kata kunci ini sendiri berti kata kunci yang lebih 

spesifik, targeted, serta memiliki tingkat persaingan kata kunci yang 

kecil, sehingga memungkinkan kita mendapatkan ranking yang tinggi 

pada pencarian Google. Jadi dapat dikatakan bahwa tool ini sangat 

ideal jika ingin menemukan kata kunci yang tepat untuk website.  

8. Moz 

Moz dapat digunakan untuk melakukan inbound marketing. Salah satu 

fitur Moz yang mungkin dapat membantu perbaikan dalam website 

adalah Mozbar. Dimana fitur ini dapat mengukur tingkat Page 

Authority (PA) serta Domain Authority (DA) website. Pengukuran ini 

dapat diimplementasikan langsung dan terlihat hasil perbandingannya 

dengan website lain ketika kita melakukan pencarian website maupun 

kata kunci dalam Google search. Moz juga memiliki tampilan yang 

sangat user friendly. 

9. KWFinder 

Tool ini menyederhanakan pemahaman mengenai kata kunci dan SEO. 

Dimana inti prinsip dalam SEO adalah menemukan kata kunci yang 

memiliki tingkat persaingan rendah namun volume pencariannya 

tinggi. Kuncinya adalah kita harus menebak kata kunci yang tepat. 

KWFinder sangat cocok digunakan bagi pemula yang ingin belajar 

tentang SEO dan mengimplementasikan kata kunci pada websitenya.   

10. LSI Keywords 

Platform ini membantu dalam menemukan kata-kata yang masih 

berhubungan dengan topik/artikel/konten dalam website yang kita 



miliki. Jadi platform ini tidak melulu membahas tentang menemukan 

kata kunci yang tepat. Namun lebih ke mencari hubungan kata kunci 

utama dengan topik yang berkaitan dengan konten, sehingga ketika 

diindeks, Google akan menemukannya melalui konten-konten yang 

relevan untuk user. Melalui tool ini, kita dapat memasukkan hingga 

sepuluh kata kunci sekaligus. Kemudian LSI kata kunci akan 

memberikan rekomendasi related kata kunci lengkap dengan analisis 

jumlah pencarian perbulan, rate CPC, dan tingkat persaingan SEO. 

Rekomendasi ini dapat digunakan untuk menguatkan keterkaitan 

konten yang kita miliki dengan kata kunci dalam mesin pencarian.  

III. Kesimpulan 

Search Engine Optimization merupakan solusi untuk mengoptimalkan 

halaman website anda agar mendapatkan peringkat di halaman hasil pencarian Google 

Search Engine. Terdapat dua jenis SEO, yaitu SEO On Page dan Off Page. Pastikan 

untuk menerapkan semua indikator yang telah kami jelaskan, dan selalu ikuti 

perkembangan dari algoritma update setiap saat. Selain itu, buatlah konten yang tidak 

mengandung unsur plagiasi dan duplikasi dengan kompetitor anda. 
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A. IT AUDIT 

 

1. Pengertian IT Audit 

Audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari 

infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat 

berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan 

pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya istilah ini dikenal dengan audit 

pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi secara umum 

merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam 

perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer yang 

banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah 

bekerja secara efektif, dan integratif dalam mencapai target organisasinya. 

Dalam pelaksanaanya, auditor TI mengumpulkan bukti-bukti yang memadai melalui 

berbagai teknik termasuk survey, wawancara, observasi dan review dokumentasi. Satu hal 

yang unik, bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor biasanya mencakup pula bukti 

elektronis. Biasanya, auditor TI menerapkan teknik audit berbantuan computer, disebut 

juga dengan CAAT (Computer Aided Auditing Technique). Teknik ini digunakan untuk 

menganalisa data, misalnya saha data transaksi penjualan, pembelian,transaksi aktivitas 

persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain. 

 

2. Tujuan IT Audit 

• Availability ketersediaan informasi, apakah informasi pada perusahaan dapat 

menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia setiap saat. 

• Confidentiality / kerahasiaan informasi, apakah informasi yang dihasilkan oleh 

sistem informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak dan 

memiliki otorisasi. 

• Integrity, apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan tepat waktu. 

3. Manfaat pada saat Implementasi (Pre-Implementation Review) 

• Institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan 

kebutuhan ataupun memenuhi acceptance criteria. 



• Mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut. 

• Mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. 

4. Manfaat setelah sistem live (Post-Implementation Review) 

• Institusi mendapat masukan atas risiko-risiko yang masih yang masih ada dan saran 

untuk penanganannya. 

• Masukan-masukan tersebut dimasukkan dalam agenda penyempurnaan sistem, 

perencanaan strategis, dan anggaran pada periode berikutnya. 

• Bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa mendatang. 

• Memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan 

kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan. 

• Membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan (audit trail) telah diaktifkan dan 

dapat digunakan oleh manajemen, auditor maupun pihak lain yang berwewenang 

melakukan pemeriksaan. 

B. Search Engine Optimization (SEO) 

 

1. Pengertian SEO 

SEO atau Search Engine Optimization merupakan suatu strategi atau serangkaian 

teknik yang sistematis untuk menempatkan website atau blog berada di halaman utama 

SERP (Search Engine Result Page) dan potensial sesuai dengan keyword yang ditentukan. 

Melakukan SEO memang memerlukan keterampilan dan ketekunan, serta membutuhkan 

keterampilan analisis, kompetitif, dan strategis. 

2. Cara Kerja SEO 

Mesin pencari menggunakan algoritma tertentu untuk menentukan konten mana yang 

layak menempati ranking teratas hasil pencarian. Ini berlaku untuk semua mesin pencari 

baik itu Google, Yahoo!, Bing, maupun Duckduckgo. Google selalu memperbarui 

algoritmanya untuk memberikan hasil pencarian yang lebih relevan dan solutif untuk 

penggunanya. Dari 2011 sampai saat ini, setidaknya sudah ada delapan major update untuk 



algoritma Google. Jadi Anda harus selalu update tentang algoritma Google ini. Sebab 

langkah optimasi yang berdasarkan algoritma lama Google tidak akan memberikan efek 

apa pun. Misalnya, salah satu taktik lama yang digunakan adalah keyword stuffing.  

Keyword stuffing adalah praktik memasukkan focus keyword sebanyak-banyaknya di 

sebuah artikel. Taktik ini dulu cukup efektif, bahkan jika konten Anda singkat dan tidak 

relevan sama sekali dengan focus keyword yang Anda masukkan. Namun, dengan 

pembaruan algoritma Google, kini taktik tersebut tidak lagi efektif. Bahkan Anda bisa 

terkena penalti jika ketahuan mempraktikkannya. Konten Anda bisa dianggap berisi spam 

jika terlalu banyak mengulang focus keyword. Kalau begitu, langkah optimasi SEO seperti 

apa yang sesuai dengan algoritma Google terbaru? Setidaknya ada delapan indikator SEO 

berdasarkan algoritma Google terbaru, dari struktur URL hingga kecepatan website. 

3. Jenis – jenis SEO 

Terdapat dua jenis SEO, yaitu SEO on page dan SEO off page. Keduanya sama-sama 

penting dan saling berkaitan. Jadi Anda harus menerapkan keduanya untuk praktik SEO di 

website Anda makin optimal. 

4. Manfaat SEO 

Mengapa SEO begitu penting, apa manfaat pada sebuah website : 

• Mesin Pencari adalah Sumber Informasi 

• Trafik Didominasi Konten di Halaman Pertama 

• Website Anda Ditemukan Melalui Berbagai Kata Kunci 

• Brand Awareness dan Kredibilitas Meningkat 

• Trafik Organik Lebih Mudah Dikonversi  

5. Tujuan SEO 

Tujuan utama melakukan SEO adalah untuk meningkatkan traffic visitor atau 

kunjungan dengan keyword yang sudah tertarget. Salah satu indikator utama keberhasilan 



melakukan SEO marketing adalah semakin tingginya posisi website atau blog dengan 

keyword tertentu di dalam search engine. Semakin tinggi posisi website atau blog dengan 

keyword tertentu di search engine, maka akan semakin tinggi pula pengunjung atau visitor 

yang berkunjung ke website atau blog tersebut. Berikut contoh traffic dari sebuah SEO. 

 

C. FRAMEWORK IT AUDIT COBIT 

1. Pendahuluan  

 



COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) merupakan audit 

sistem informasi dan dasar pengendalian yang dibuat oleh Information Systems Audit and 

Control Association (ISACA) dan IT Governance Institute (ITGI) pada tahun 1992. COBIT 

Framework adalah standar kontrol yang umum terhadap teknologi informasi, dengan 

memberikan kerangka kerja dan kontrol terhadap teknologi informasi yang dapat diterima dan 

diterapkan secara internasional. 

COBIT bermanfaat bagi manajemen untuk membantu menyeimbangkan antara resiko dan 

investasi pengendalian dalam sebuah lingkungan IT yang sering tidak dapat diprediksi. Bagi 

user, ini menjadi sangat berguna untuk memperoleh keyakinan atas layanan keamanan dan 

pengendalian IT yang disediakan oleh pihak internal atau pihak ketiga. Sedangkan bagi 

Auditor untuk mendukung atau memperkuat opini yang dihasilkan dan memberikan saran 

kepada manajemen atas pengendalian internal yang ada. 

2. Sejarah COBIT 

COBIT pertama kali diterbitkan pada tahun 1996, kemudian edisi kedua dari COBIT 

diterbitkan pada tahun 1998. Pada tahun 2000 dirilis COBIT 3.0 dan COBIT 4.0 pada tahun 

2005. Kemudian COBIT 4.1 dirilis pada tahun 2007 dan saat ini COBIT yang terakhir dirilis 

adalah COBIT 5.0 yang dirilis pada tahun 2012. COBIT merupakan kombinasi dari prinsip-

prinsip yang telah ditanamkan yang dilengkapi dengan balance scorecard dan dapat digunakan 

sebagai acuan model (seperti COSO) dan disejajarkan dengan standar industri, seperti ITIL, 

CMM, BS779, ISO 9000. 

3. Tujuan Pembentukan 

Tujuan diluncurkan COBIT adalah untuk mengembangkan, melakukan riset dan 

mempublikasikan suatu standar teknologi informasi yang diterima umum dan selalu up to date 

untuk digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Dengan bahasa lain, COBIT dapat pula 

dikatakan sebagai sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT governance yang dapat 

membantu auditor, manajemen and pengguna (user) untuk menjembatani gap antara risiko 

bisnis, kebutuhan kontrol dan permasalahan-permasalahan teknis melalui pengendalian 

terhadap masing-masing dari 34 proses IT, meningkatkan tingkatan kemapanan proses dalam 



IT dan memenuhi ekspektasi bisnis dari IT. COBIT mampu menyediakan bahasa yang umum 

sehingga dapat dipahami oleh semua pihak. Adopsi yang cepat dari COBIT di seluruh dunia 

dapat dikaitkan dengan semakin besarnya perhatian yang diberikan terhadap corporate 

governance dan kebutuhan perusahaan agar mampu berbuat lebih dengan sumber daya yang 

sedikit meskipun ketika terjadi kondisi ekonomi yang sulit. 

Fokus utama COBIT adalah harapan bahwa melalui adopsi COBIT ini perusahaan akan 

mampu meningkatkan nilai tambah melalui penggunaan TI dan mengurangi resiko-resiko 

inheren yang teridentifikasi didalamnya. 

4. Kerangka Kerja COBIT 

Kerangka kerja COBIT terdiri atas beberapa arahan/pedoman, yakni: 

• Control Objectives 

Terdiri atas 4 tujuan pengendalian tingkat tinggi (high-level control objectives) yang 

terbagi dalam 4 domain, yaitu: planning &organization, Acquisition & implementation, 

Delivery & Support, dan Monitoring & Evaluation. 

• Audit Guidelines 

Berisi sebanyak 318 tujuan-tujuan pengendalian yang bersifat rinci (detailed control 

objectives) untuk membantu para auditor dalam memberikan management 

assurance dan/atau saran perbaikan. 

• Management Guidelines 

Berisi arahan, baik secara umum maupun spesifik, mengenai apa saja yang mesti 

dilakukan, terutama agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut : 

 Sejauh mana TI harus bergerak atau digunakan, dan apakah biaya TI yang 

dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang dihasilkannya. 

 Apa saja indikator untuk suatu kinerja yang bagus. 

 Apa saja faktor atau kondisi yang harus diciptakan agar dapat mencapai sukses 

(critical success factors). 

 Apa saja risiko-risiko yang timbul, apabila kita tidak mencapai sasaran yang 

ditentukan. 



 Bagaimana dengan perusahaan lainnya, apa yang mereka lakukan. 

 Bagaimana mengukur keberhasilan dan bagaimana pula membandingkannya. 

 

• Manfaat dan Pengguna COBIT 

Secara manajerial target pengguna COBIT dan manfaatnya adalah : 

1. Direktur dan Eksekutif 

Untuk memastikan manajemen mengikuti dan mengimplementasikan strategi searah 
dan sejalan dengan TI. 

2. Manajemen 

• Untuk mengambil keputusan investasi TI. 
• Untuk keseimbangan resiko dan kontrol investasi. 
• Untuk benchmark lingkungan TI sekarang dan masa depan. 

3. Pengguna 

Untuk memperoleh jaminan keamanan dan control produk dan jasa yang dibutuhkan 
secara internal maupun eksternal. 

4. Auditors 

• Untuk memperkuat opini untuk manajemen dalam control internal. 
• Untuk memberikan saran pada control minimum yang diperlukan. 

5. Konsep Pengendalian 

COBIT mengadopsi definisi pengendalian dari COSO yaitu : “Kebijakan, prosedur, 

dan praktik, dan struktur organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang 

wajar bahwa tujuan organisasi dapat dicapai dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat 

dicegah atau dideteksi dan diperbaiki”. Sedangkan dalam tujuan pengendalian, COBIT 

mendefinisikannya sebagai : “Suatu pernyataan atas hasil yang diinginkan atau tujuan yang 

ingin dicapai dengan mengimplementasikan prosedur pengendalian dalam aktivitas IT 

tertentu”. 



 

Cobit memiliki 4 Cakupan Domain : 

• Perencanaan dan Organisasi (Plan and Organise) 

Domain ini mencakup strategi dan taktik yang menyangkut identifikasi tentang bagaimana 

TI dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian tujuan bisnis organisasi 

sehingga terbentuk sebuah organisasi yang baik dengan infrastruktur teknologi yang baik 

pula. 

PO1    Define a strategic information technology plan  
PO2    Define the information architecture 
PO3    Determine the technological direction 
PO4    Define the IT organisation and relationships  
PO5    Manage the investment in information technology 
PO6    Communicate management aims and direction  
PO7    Manage human resources 
PO8    Ensure compliance with external requirements 
PO9    Assess risks  
PO10  Manage projects  
PO11  Manage quality 



• Pengadaan dan Implementasi (Acquisition and Implement) 

Untuk mewujudkan strategi TI, solusi TI perlu diidentifikasi, dibangun atau diperoleh dan 

kemudian diimplementasikan dan diintegrasikan dalam proses bisnis. Selain itu, perubahan 

serta pemeliharaan sistem yang ada harus di cakup dalam domain ini untuk memastikan 

bahwa siklus hidup akan terus berlangsung untuk sistem-sistem. 

AI1  Identify automated solutions  
AI2  Acquire and maintain application software 
AI3  Acquire and maintain technology infrastructure 
AI4  Develop and maintain IT procedures 
AI5  Install and accredit systems  
AI6  Manage changes  

• Pengantaran dan Dukungan (Deliver and Support) 

Domain ini berhubungan dengan penyampaian layanan yang diinginkan, yang terdiri dari 

operasi pada security dan aspek kesinambungan bisnis sampai dengan pengadaan training. 

DS1     Define and manage service levels 
DS2     Manage third-party services  
DS3     Manage performance and capacity  
DS4     Ensure continuous service  
DS5     Ensure systems security  
DS6     Identify and allocate costs 
DS7     Educate and train users  
DS8     Assist and advise customers 
DS9     Manage the configuration  
DS10   Manage problems and incidents  
DS11   Manage data  
DS12   Manage facilities  
DS13   Manage operations 

• Pengawasan dan Evaluasi (Monitor and Evaluat) 

Semua proses TI perlu dinilai secara teratur dan berkala bagaimana kualitas dan 

kesesuaiannya dengan kebutuhan kontrol. Domain ini menunjuk pada perlunya 

pengawasan manajemen atas proses pengendalian dalam organisasi serta penilaian 



independen yang dilakukan baik auditor internal maupun eksternal atau diperoleh dari 

sumber-sumber anternatif lainnya. 

M1 Monitor the process 
M2 Assess internal control adequacy 
M3 Obtain independent assurance 
M4 Provide for independent audit 

Keempat domain tersebut diatas kemudian dijabarkan menjadi 34 faktor resiko yang harus 

dievaluasi jika ingin diperoleh suatu kesimpulan mengenai seberapa besar kepedulian 

manajemen terhadap teknologi informasi, serta bagaimana teknologi informasi dapat 

memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi. 

6. Skala Maturity Framework COBIT 

Maturity model adalah suatu metode untuk mengukur level pengembangan manajemen 

proses, yang berarti adalah mengukur sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut. Seberapa 

bagusnya pengembangan atau kapabilitas manajemen tergantung pada tercapainya tujuan-

tujuan COBIT yang. Sebagai contoh adalah ada beberapa proses dan sistem kritikal yang 

membutuhkan manajemen keamanan yang lebih ketat dibanding proses dan sistem lain yang 

tidak begitu kritikal. Di sisi lain, derajat dan kepuasan pengendalian yang dibutuhkan untuk 

diaplikasikan pada suatu proses adalah didorong pada selera resiko Enterprise dan kebutuhan 

kepatuhan yang diterapkan. 

Penerapan yang tepat pada tata kelola TI di suatu lingkungan Enterprise, tergantung pada 

pencapaian tiga aspek maturity (kemampuan, jangkauan dan kontrol). Peningkatan maturity 

akan mengurangi resiko dan meningkatkan efisiensi, mendorong berkurangnya kesalahan dan 

meningkatkan kuantitas proses yang dapat diperkirakan kualitasnya dan mendorong efisiensi 

biaya terkait dengan penggunaan sumber daya TI. 

Maturity model dapat digunakan untuk memetakan : 

• Status pengelolaan TI perusahaan pada saat itu. 

• Status standart industri dalam bidang TI saat ini (sebagai pembanding) 



• Status standart internasional dalam bidang TI saat ini (sebagai pembanding) 

• Strategi pengelolaan TI perusahaan (ekspetasi perusahaan terhadap posisi pengelolaan 

TI perusahaan) 

7. Cobit and IT Governance 

COBIT berfokus pada peningkatan tata kelola TI dalam organisasi. COBIT memberikan 

kerangka untuk mengelola dan mengendalikan kegiatan TI dan mendukung lima syarat untuk 

kerangka control. 

1. Fokus Bisnis 

• COBIT mencapai fokus bisnis yang lebih tajam dengan menyelaraskan TI dengan 

tujuan bisnis. 

• Pengukuran kinerja TI harus fokus pada kontribusi TI untuk memungkinkan dan 

memperluas strategi bisnis. 

• COBIT, didukung oleh sesuai bisnis yang berfokus pada metrik, dapat memastikan 

bahwa fokus utama adalah nilai pengiriman dan keunggulan teknis tidak sebagai tujuan 

itu sendiri. 

2. Proses Orientasi 

• Ketika organisasi menerapkan COBIT, fokus mereka lebih berorientasi proses. 

• Insiden dan masalah tidak lagi mengalihkan perhatian dari proses. 

• Pengecualian dapat didefinisikan secara jelas sebagai bagian dari proses standar. 

Dengan kepemilikan proses didefinisikan, dilimpahkan dan diterima, organisasi adalah 

lebih mampu untuk mempertahankan kontrol melalui periode perubahan yang cepat 

atau krisis organisasi 

3. Penerimaan umum 

• COBIT adalah standar terbukti dan diterima secara global untuk meningkatkan 

kontribusi TI untuk keberhasilan organisasi. 

• Kerangka kerja ini terus meningkatkan dan mengembangkan untuk mengikuti praktek 

yang baik. 



• Profesional TI dari seluruh dunia menyumbangkan ide-ide mereka dan waktu untuk 

pertemuan tinjauan reguler. 

4. Peraturan Persyaratan 

• Skandal perusahaan terakhir telah meningkatkan tekanan regulasi pada dewan direktur 

untuk melaporkan status mereka dan memastikan bahwa pengendalian internal yang 

sesuai. Tekanan ini mencakup TI mengontrol juga. 

• Organisasi terus-menerus perlu untuk meningkatkan kinerja TI dan menunjukkan 

pengendalian yang memadai atas kegiatan TI mereka. 

• Banyak manajer TI, penasehat dan auditor yang beralih ke COBIT sebagai respon de 

facto untuk regulasi TI persyaratan. 

5. Umum Bahasa 

• Sebuah framework membantu mendapatkan semua orang pada halaman yang sama 

dengan mendefinisikan hal kritis dan menyediakan daftar istilah. 

• Koordinasi di dalam dan di tim proyek dan organisasi dapat memainkan peran kunci 

dalam keberhasilan setiap proyek. Bahasa yang sama membantu membangun 

keyakinan dan kepercayaan. 
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ABSTRAK 

 

Salah satu perkembangan teknologi yang dapat diimplementasikan dalam bidang 

Pendidikan dan Pelatihan (diklat) di lembaga pemerintahan adalah metode pembelajaran jarak 

jauh. Hal ini dapat dikaitkan keberadaan LMS BMKG dalam melakukan diklat untuk pegawai 

BMKG. Akan tetapi hal tersebut perlu dilakukan sebuah evaluasi serta audit terhadap sistem 

informasi terhadap ancaman dan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 

jauh kinerja system informasi pembelajaran dalam LMS sebagai media pembelajaran dalam 

instansi BMKG. Oleh karena itu diperlukan sebuah rekomendasi tata kelola yang diharapkan 

untuk mengetahui kesenjangan antara tata kelola yang telah dilakukan dengan tata kelola yang 

diharapkan menggunakan COBIT versi 4.1 khusus pada domain deliver and support (DS). 

Teknik pengumpulan yang dilakukan adalah dengan wawancara dan kuisioner dengan 

narasumber yang telah dilakukan sebelumnya. Metode analisis data dilakukan dengan beberapa 

tahap yaitu penentuan domain, penentuan proses control, penentuan indicator dan pemetaan 

kematangan.  

Kata kunci: audit system informasi, LMS, COBIT 4.1 

 

ABSTRACT 

 

One of the technological developments that can be implemented in the field of education 

and training in government institutions is the distance learning method. This can be attributed 

to the existence of LMS BMKG in conducting training for BMKG employees. However, it is 

necessary to carry out an evaluation and audit of the information system against threats and 

losses. This study aims to determine how far the performance of the learning information 

system in the LMS as a learning medium in the BMKG agency. Therefore, we need a 

governance recommendation which is expected to find out the gaps between the governance 

that has been carried out and the governance that is expected to use COBIT version 4.1 

specifically in DS domain. The technique of collecting which is done is by interview and 

questionnaire with the sources that have been done before. The method of data analysis was 

carried out in several stages, namely determining the domain, determining the control process, 

determining indicators and mapping maturity. 

Keywords: information system audit, LMS, COBIT 4.1 
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1. PENDAHULUAN 

Teknologi informasi pada dasarnya terdiri atas tiga komponen utama,yaitu teknologi komputer 

(hardware dan software), teknologi content (database dan multimedia), dan teknologi 

komunikasi (network  dan internet). Perkembangan tiga komponen utama TI sangatlah cepat 

dan implementasinya sudah meliputi hampir semua bidang kehidupan dan kegiatan masyarakat 

dunia (Prabowo, 2007). Oleh karena itu, sejalan dengan pentingnya informasi sebagai salah 

satu sumber daya utama sebuah organisasi, 

Kecenderungan ini menegaskan tentang pentingnya teknologi informasi yaitu suatu teknologi 

yang terkait erat dengan proses penciptaan, pengelolaan dan penyebarluasan informasi dalam 

manajemen sebuah organisasi (David, 2009). Pengolahan informasi dan pendistribusiannya 

melalui jaringan telekomunikasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai 

bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan.  

Ide untuk menggunakan mesin-belajar, membuat simulasi proses-proses yang rumit, animasi 

proses-proses yang sulit dideskripsikan telah membangkitkan minat praktisi pembelajaran 

dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Keunggulan lain dari teknologi ini adalah 

kemampuannya dalam memberikan fasilitas yang memungkinkan melayani pembelajaran yang 

tak terkendala waktu dan tempat. Sejalan dengan itu mulailah bermunculan berbagai jargon 

berawalan e, mulai dari e-book, e-learning, e-laboratory, e-education, e-library, dan 

sebagainya. Awalan e bermakna electronics  yang secara implisit dimaknai berdasar teknologi 

elektronika digital.  

Lembaga pendidikan, dalam hal ini Lembaga Diklat Aparatur yang misinya utamanya 

mengembangkan SDM yang berkualitas, dapat memainkan peran yang sangat penting dalam 

mengembangkan kemampuan aparatur/masyarakat terkait penguasaan dan pemanfaatan 

teknologi informasi. 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BMKG mempunyai perangkat lunak berbasis web 

yang disebut dengan Learning Management System BMKG (LMSBMKG) yang dipergunakan 

oleh BMKG dalam membuat, menyimpan, menggunakan kembali, mengelola serta 

menyampaikan materi pembelajaran kepada para peserta diklat atau kegiatan pembelajaran 

lain. LMSBMKG memungkinkan peserta, pengajar dan penyelenggara untuk berinteraksi 

dengan menggunakan fitur-fitur kolaborasi. LMSBMKG menawarkan mekanisme pengelolaan 

yang memudahkan bagi pegawai untuk mengakses pembelajaran dari mana saja dan kapan 

saja. LMSBMKG juga memberikan peluang untuk memperluas kesempatan belajar bagi 

pegawai guna menjawab kebutuhan organisasi dalam hal pemenuhan pendidikan dan pelatihan. 

Learning Management System merupakan alat atau sistem yang digunakan untuk autentikasi, 

registrasi, dan akses untuk pembelajaran.  Sebagian besar berisi katalog atau daftar materi yang 

tersedia dan metode bagi pembelajar untuk mendapatkan materi tersebut. Sistem harus dapat 

menelusuri keterlibatan peserta untuk setiap materi dan materi apa yang sudah diambil oleh 

pembelajar. Termasuk fitur-fitur untuk memungkinkan penambahan materi atau bahkan 

dihapus dari katalog. Berikut ini adalah tampilan dari website LMSBMKG. 

http://id.wikipedia.org/wiki/E-book
http://id.wikipedia.org/wiki/E-book
http://id.wikipedia.org/wiki/E-book
http://id.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://id.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=E-laboratory&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=E-laboratory&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=E-education&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=E-education&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=E-library&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=E-library&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Electronics&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Electronics&action=edit&redlink=1


 

  

2. LANDASAN TEORI 

2.1. Audit   Sistem   Informasi 

Audit   Sistem   Informasi   adalah   suatu pengevaluasian  untuk  mengetahui  bagaimana 

tingkat    kesesuaian    antara    aplikasi    sistem informasi     dengan     prosedur     yang     

telah ditetapkan    dan    mengetahui    apakah    suatu sistem informasi telah didesain dan 

diimplementasikan secara efektif, efisien, dan ekonomis, memiliki mekanisme 

pengamanan aset yang memadai, serta menjamin integritas data yang memadai (IGI, 

2007). Semua aset dilindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan serta terjaminnya   

integritas data, keandalan   serta efektifitas    dan    efisiensi    penyelenggaraan sistem 

informasi berbasis computer (Wardani, 2014). Audit   sistem   informasi   dimaksudkan 

untuk  mengevaluasi  tingkat  kesesuaian  antara sistem    informasi    dengan    prosedur    

bisnis (business processes) perusahaan atau kebutuhan pengguna (user needs), untuk 

mengevaluasi  apakah  suatu  sistem  informasi telah  didesain dan diimplementasikan  

secara efektif, efisien, dan    ekonomis, memiliki mekanisme  pengamanan  aset,  serta  

menjalin integritas data yang memadai (Supradono, 2011). 

2.2. Elearning 

Pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer 

sehingga mampu mendukung proses pembelajaran (Andy, 2016). E-learning adalah suatu 

sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses 

belajar mengajar. Berikut beberapa pengertian E-learning dari berbagai sumber: 

1. Proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses 

pembelajaran dengan teknologi. 

2. Sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar 

yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru dengan 

siswa. 

Karakteristik E-learning bersifat jaringan, yang membuatnya mampu memperbaiki secara 

cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan, dan sharing 

pembelajaran dan informasi (Andry, 2016). 

Karakteristik E-learning adalah: 

1. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik. 

2. Memanfaatkan keunggulan komputer (digital media dan komputer networks) 



3. Menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri (self-learning materials) kemudian 

disimpan di komputer, sehingga dapat diakses oleh doesen dan mahasiswa kapan saja 

dan dimana saja. 

4. Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal 

yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. 

Manfaat E-learning adalah: 

1. Fleksibel. E-learning memberi fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk 

mengakses perjalanan. 

2. Belajar Mandiri. E-learning memberi kesempatan bagi pembelajar secara mandiri 

memegang kendali atas keberhasilan belajar. 

3. Efisiensi Biaya. E-learning memberi efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggara, 

efisiensi penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk belajar dan efisiensi biaya bagi 

pembelajar adalah biaya transportasi dan akomodasi. 

Manfaat E-learning menurut adalah: 

1. Penggunaan E-learning untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dapat 

meningkatkan daya serap mahasiswa atas materi yang diajarkan. 

2. Meningkatkan partisipasi aktif dari mahasiswa. 

3. Meningkatkan partisipasi aktif dari mahasiswa. 

4. Meningkatkan kemampuan belajar mandiri mahasiswa. 

5. Meningkatkan kualitas materi pendidik dan pelatihan. 

6. Meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi 

informasi, dimana dengan perangkat biasa sulit dilakukan. 

Kelebihan E-learning ialah memberikan fleksibilitas, interaktivitas, kecepatan, visualisasi 

melalui berbagai kelebihan dari masing-masing media. E-learning memiliki banyak 

kelebihan yaitu: 

1. Lebih mudah diserap, artinya menggunakan fasilitas multimedia berupa gambar, teks, 

animasi, suara, video.  

2. Jauh lebih efektif dalam biaya, artinya tidak perlu instruktur, tidak perlu minimum 

audiensi, bisa dimana saja, bisa kapan saja, murah untuk diperbanyak. 

3. Jauh lebih ringkas, artinya tidak banyak formalitas kelas, langsung pada pokok 

bahasan, mata pelajaran sesuai kebutuhan. 

4. Tersedia 24 jam/hari – 7 hari/minggu, artinya penguaasaan materi tergantung pada 

semangat dan daya serap siswa, bisa dimonitor, bisa diuji dengan e-test. 

2.3. COBIT 4.1 

Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) adalah seperangkat 

pedoman umum (best practice) untuk manajemen TI yang dibuat oleh Information System 

Audit and Control Association (ISACA), dan IT Governance Institute (ITGI) pada tahun 

1996 (Zakwan, Ratnawati, & Hidayah, 2014). 

COBIT adalah suatu framework untuk membangun suatu IT Governance. Dengan 

mengacu pada framework COBIT, suatu organisasi diharapkan mampu menerapkan IT 

governance dalam pencapaian tujuannya IT governance mengintegrasikan cara optimal 

dari proses perencanaan dan pengorganisasian, pengimplementasian, dukungan serta 

proses pemantauan kinerja Teknologi Informasi. COBIT memiliki fungsi antara lain 

(Wardani & Puspitasari, 2014):  

a) Meningkatkan pendekatan/program audit.  

b) Mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci  

c) Memberikan petunjuk untuk IT governance.  

d) Sebagai penilaian benchmark untuk kendali Sistem Informasi/Teknologi Informasi. 

e) Meningkatkan kontrol Sistem Informasi/Teknologi Informasi.  



f) Sebagai standarisasi pendekatan/program audit. COBIT menyediakan langkah-

langkah praktis terbaik yang dapat diambil dan lebih difokuskan pada pengendalian 

(control), yang selanjutnya dijelaskan dalam tahap dan framework proses.  

Manfaat dari Langkah-langkah praktis terbaik yang dapat diambil tersebut antara lain 

(Andry, 2016):  

1. Membantu mengoptimalkan investasi teknologi informasi yang mungkin dapat 

dilakukan. 

2. Menjamin pengiriman service.  

3. Framework COBIT menggambarkan antara business dan aplikasi yang ditunjukkan 

pada gambar berikut: 

 
Selain itu, framework COBIT secara keseluruhan dapat dilihat model proses COBIT yang 

terdiri dari 4 domain yaitu Plan and Organise, Acquire and Implementation, Deliver and 

Support, serta Monitoring and Evaluation (Andry, 2016).  

Dalam kerangka kerja sebelumnya, domain diidentifikasikan dengan memakai susunan 

manajemen yang akan digunakan dalam kegiatan harian organisasi. Kemudian empat 

domain yang lebih luas diidentifikasikan menjadi 4 domain  

utama, yaitu :  

a) Planning and Organization (PO)  

Domain ini mencakup strategi dan taktik, dan perhatian atas identifikasi bagaimana 

TI secara maksimal dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan bisnis.  Selain itu, 

realisasi dari visi strategis perlu direncanakan, dikomunikasikan, dan dikelola untuk 

berbagai perspektif yang berbeda. Terakhir, sebuah pengorganisasian yang baik serta 

infrastruktur teknologi harus di tempatkan di tempat yang semestinya  

b) Acquisition and Implementation (AI) 

Untuk merealisasikan strategi TI, solusi TI perlu diidentifikasi, dikembangkan atau 

diperoleh, serta diimplementasikan, dan terintegrasi ke dalam proses bisnis. Selain itu, 

perubahan serta pemeliharaan sistem yang ada harus di cakup dalam domain ini untuk 

memastikan bahwa siklus hidup akan terus berlangsung untuk sistem ini.  

c) Delivery and Support (DS) 



Domain ini memberikan fokus utama pada aspek penyampaian/pengiriman dari TI. 

Domain ini mencakup area-area seperti pengoperasian aplikasi-aplikasi dalam sistem 

TI dan hasilnya, dan juga, proses dukungan yang memungkinkan pengoperasian 

sistem TI tersebut dengan efektif dan efisien. Proses dukungan ini termasuk 

isu/masalah keamanan. 

d) Monitoring and Evaluation (ME) 

Semua proses IT perlu dinilai secara teratur sepanjang waktu untuk menjaga kualitas 

dan pemenuhan atas syarat pengendalian. Domain ini menunjuk pada perlunya 

pengawasan manajemen atas proses pengendalian dalam organisasi serta penilaian 

independen yang dilakukan baik auditor internal maupun eksternal atau diperoleh dari 

sumber-sumber alternatif lainnya. 

Maturity Level Adapun generic maturity model yang digunakan adalah:  

0 Non-existent – Tidak ada sama sekali proses yang terlihat. Perusahaan belum menyadari 

bahwa ada masalah yang harus dikaji.  

1 Initial/Ad Hoc – Ada bukti bahwa perusahaan telah menyadari ada masalah yang ada 

dan harus dikaji namun belum ada standarisasi. Tetapi, ada pendekatan ad hoc yang 

cenderung diaplikasikan sesuai kasus. Pendakatan manajemen secara umum tidak 

terstruktur.  

2 Repeatable but Intuitive – Proses telah dikembangkan pada tahap dimana prosedur yang 

mirip telah diikuti oleh bermacam-macam orang yang melaksanakan tugas ini. Tidak ada 

training atau komunikasi secara formal tentang prosedur standard dan tanggung jawabnya 

jatuh pada individu. Ada ketergantungan yang tinggi pada individu dan sering terjadi error.  

3 Defined Process – Prosedur telah terstandarisasi dan terdokumentasi, dan komunikasi 

lewat training. Merupakan keharusan bahwa proses tersebut harus diikuti. Tetapi, sedikit 

deviasi yang terjadi. Prosedur tersebut tidak rumit tetapi formalisasi dari practice yang 

sekarang  

4 Managed and measurable – Manajemen memantau dan mengukur kesesuaian dengan 

prosedur dan mengambil tindakan dimana proses terlihat tidak berjalan efektif. Proses 

dikembangkan secara berkelanjutan dan memberikan practice yang baik. Otomasi dan alat 

bantu digunakan dalam cara yang terbatas dan terpecah-pecah.  

5 Optimised – Proses telah dirancang sampai tingkat pelaksanaan yang baik, berdasarkan 

hasil dari pengembangan berkelanjutan dan maturity modelling dengan perusahaan lain. 

IT digunakan dalam cara terintegrasi untuk mengotomasikan alur kerja, menyediakan alat 

bantu untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas, membuat perusahaan mudah 

diadaptasi. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a) Literatur 

Mencari bahan-bahan yang dapat mendukung melalui internet, jurnal atau buku-buku 

yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

b) Pengamatan (Observation) 

Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati langsung kegiatan yang dilakukan di 

LMS BMKG dengan cara mengunjungi alamat website yang terkait dalam hal ini 

website LMSBMKG. 

c) Kuisioner 



Dilakukan dengan membuat beberapa pertanyaan untuk melakukan audit pada website 

LMSBMKG. Kuisioner disebarkan kepada 40 orang responden yang berprofesi 

sebagai pegawai BMKG pada rentang usia 22 - 50 tahun. Dalam kuisioner ini 

diharapkan dapat mendapatkan data keluhan pengguna yang menggunakan website 

LMSBMKG. 

3.2. Metode Analisis Data 

Setelah data-data terkumpul, tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah tahap 

pengolahan dan analisis data. Analisis data penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu 

analisis tingkat kematangan (maturiry level) saat ini, analisis tingkat kematangan yang 

diharapkan dan analisis kesenjangan (gap analysis).  

1) Analisis tingkat kematangan saat ini (as is)  

Berdasarkan data hasil kuisioner dilakukan analisis untuk menilai tingkat kematangan 

saat ini (as-is) untuk domain DS.  Pada analisis tingkat kematangan saat ini (as- is), 

dilakukan penilaian terhadap masing-masing aktivitas. Sedangkan untuk hasil 

jawaban kuesioner tingkat kematangan, akan tersedia 6 pilihan jawaban dengan nilai 

0 – 5.  Tingkat kematangan atribut di peroleh dari perhitungan total pilihan jawaban 

kuesioner dikalikan dengan bobot dan dibagi dengan jumlah responden seperti pada 

rumus persamaan (1) 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 =
∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑥 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
                                                (1) 

 

2) Analisis tingkat kematangan yang diharapkan (to be)  

Penilaian tingkat kematangan yang diharapkan (to-be) bertujuan untuk memberikan 

acuan atau standar untuk pengembangan tata kelola TI di BMKG. Tingkat 

kematangan yang akan menjadi acuan ke depan dalam proses layanan jasa dan 

pendukung dalam implementasi e-learning pada BMKG dapat ditentukan dengan 

melihat faktor sebagai berikut :  

a) Visi, misi dan tujuan BMKG.  

b) Hasil kuesioner    

3) Analisis kesenjangan (gap) 

Setelah diketahui tingkat kematangan saat ini (as-is) dan tingkat kematangan harapan 

(to-be) maka tahap selanjutnya adalah analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan 

dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan atau perbaikan yang perlu dilakukan oleh 

BMKG agar tingkat kematangan bisa mencapai tingkat yang diharapkan. Tingkat 

kesenjangan diperoleh sesuai persamaan (2) yaitu tingkat kematangan yang 

diharapkan dikurangi dengan tingkat kematangan saat ini : 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 = (𝑋 − 𝑌)                                                                                (2) 

X = tingkat kematangan yang diharapkan (to be) 

Y = tingkat kematangan saat ini (as is) 

  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tata Kelola IT pada LMS BMKG 

Pengelolaan LMS BMKG dikelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan BMKG (Pusdiklat 

BMKG) yang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan 

kepada seluruh pegawai BMKG. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan skill dan wawasan 

dalam bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika. LMS BMKG dapat mempermudah 

dan membantu interaksi antara pemberi pelatihan (widyaswara) kepada peserta diklat baik 



secara daring maupun tatap muka. Tugas serta materi dapat diupload ke dalam website 

dengan pemberian hak ases kepada pemegang masing-masing id. 

4.1. Analisis Maturity Level 

Identifikasi tingkat kematangan LMS BMKG dapat dilihat dari kondisi kemampuan tata 

Kelola TI yang dilakukan oleh BMKG dengan menyebarkan kuisioner kepada pegawai 

BMKG. Analisis lebih lanjut dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan berdasarkan 

pada hasil kuisioner yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini tingkat kematangan yang 

hanya diaudit berdasarkan framework COBIT hanya pada domain deliver and support 

(DS). Dalam penelitian ini hanya terdapat 40 responden yang menjawab kuisioner dan 

rekapitulasi hasil kuisioner dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Domain Proses Total 

DS 3 Mengelola kinerja dan kemampuan 164 

DS 5 Memastikan keamanan system 136 

DS 7 Memberikan pelatihan kepada para pengguna 170 

DS 9 Pengelolaan konfigurasi 168 

DS 10 Pengelolaan permasalahan 125 

DS 11 Pengelolaan data 172 

DS 13 Pengelolaan operasi 169 

 

Setelah dilakukan proses perhitungan pada 7 proses dalam domain DS, 5 proses 

mempunyai tingkat kematangan 4 (managed and measurable) dan 2 proses lainnya 

mempunyai tingkat kematangan 3 (defined process). Hal ini dapat dilihat pada table 

dibawah ini:  

 

Domain Proses Total 

DS 3 Mengelola kinerja dan kemampuan 4.10 

DS 5 Memastikan keamanan system 3.40 

DS 7 Memberikan pelatihan kepada para pengguna 4.25 

DS 9 Pengelolaan konfigurasi 4.20 

DS 10 Pengelolaan permasalahan 3.12 

DS 11 Pengelolaan data 4.30 

DS 13 Pengelolaan operasi 4.22 

Rata-rata 3.94 

 

Dari table tersebut, tingkat kematangan dalam implementasi LMS BMKG khusunya pada 

domain DS berada pada tingkat 4. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan atau standar yang 

berkaitan dengan implementas e-learning pada BMKG sudah diterapkan secara formal dan 

saling terintegrasi. Selain itu, indicator tersebut dapat mengukur kemajuan kinerja secara 

kuantitatif untuk menjadi bahan pertimbangan BMKG. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu 

diperbaiki dapat menjadi koreksi dalam pengembangan system untuk masa depan.  

4.2. Analisis GAP Maturity Level 

Target atau harapan terhadap kematangan proses tata kelola TI merupakan kondisi ideal 

yang diharapkan oleh suatu instansi. Hal ini menjadi acuan dalam model tata kelola TI 

pada BMKG khusunya pada LMS BMKG untuk dikembangkan lebih lanjut. Target atau 

harpan kematangan proses tat kelola TI dapat ditentukan dengan melihat lingkungan 

internal seperti visi dan misi yang telah dicanangkan BMKG dalam mencapai tujuan 



instansi. Oleh karena itu, untuk mencapai nilai kematangan maka seharusnya memiliki 

maturity level sebesar 5 (optimised). Berikut adalah gap maturity level pada table berikut: 

 

Tingkat Kematangan 

Proses Saat ini Harapan Gap 

DS 3 4.10 5 0.9 

DS 5 3.40 4 0.6 

DS 7 4.25 5 0.75 

DS 9 4.20 5 0.8 

DS 10 3.12 4 0.88 

DS 11 4.30 5 0.7 

DS 13 4.22 5 0.78 

Rata-rata 0.79 

 

Berdasarkan pada hasil yang dipaparkan, maka langkah selanjutnya adalah yang 

menekankan hal-hal yag perlu diperbaiki berdasarkan pada gap yang telah dihitung pada 

analisis gap. Oleh karena itu, pada penggunaan LMS BMKG untuk diklat di BMKG perlu 

diadakan sosialisasi dan pelatihan terhadap penggunaan LMS agar lebih maksimal. Pihak 

Pusdiklat juga harus melakukan perbakan terhadap keamanan pengguna LMS serta 

pengelolaan permasalahan yang dihadapi oleh para pengguna LMS BMKG. Peningkatan 

dalam Maturity level yang dilakukan sesuai dengan standar COBIT diharapkan untuk 

menjadikan pengelolaan IT untuk keperluan diklat oleh Pusdiklat dapat menjadi lebih baik 

untuk masa depan.  

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah 

hasil maturity level pada domain DS secara umum sudah pada level 4. Hal ini 

mengindikasikan bahwa proses yang ada pada LMS BMKG sudah berada pada kondisi 

yang diharapkan dengan rata-rata gap sebesar 0.79. Hal yang perlu diperbaiki adalah 

keamanan terhadap pengguna serta pengelolaan permasalahan yang seharusnya lebih baik 

dan lebih cepat. 
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AUDIT SISTEM INFORMASI

1. Pengertian Audit Sistem Informasi

Audit sistem informasi atau Information System Audit disebut juga EDP Audit

(Electronic Data Processing Audit) / Computer Audit merupakan suatu proses

dikumpulkannya data dan dievakuasinya butki untuk menetapkan apakah suatu sistem

aplikasi komputerisasi sudah diterapkan dan menerapkan sistem pengendalian, internal

yang sudah sepadan, seluruh aktiva dilindungi dengan baik atau disalahgunakan dan juga

terjamin integritas data, keandalan dan juga efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

informasi berbasis komputer.

Pengertian audit sistem informasi menurut Ron Weber (1999) adalah proses

mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang

merupakan aset perusahaan terlindungi, integritas data terpelihara, sesuai dengan tujuan

organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

2. Tujuan Audit Sistem Informasi

Tujuan dari audit sistem informasi dapat dibagi menjadi dua kelompok utama,

antara lain :

a. Conformance (kesesuaian)

Kelompok audit sistem informasi ini bertujuan adalah fokus untuk memperoleh

kesimpulan dari aspek kesesuaian yaitu kerahasiaan (confidentiality), integritas

(integrity), ketersediaan (availability) dan kepatuhan (compliance).

b. Performance (kinerja)

Kelompok tujuan audit sistem informasi ini berfokus pada memperoleh kesimpulan

terhadap aspek kinerja yaitu efektifitas (effectiveness), efisiensi (efficiency) dan

kehandalan (realibility).

Secara umum tujuan dari audit sistem informasi adalah untuk memeriksa

kecukupan pengendalian lingkungan, keamanan fisik, keamanan logika dan juga

keamanan operasi sistem informasi yang dibuat untuk menjadi pelindung data, perangkat

keras dan perangkat lunak dari akses yang tidak sah, kecelakaan atau perubahan yang

tidak dikehendaki. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan, sistem informasi telah

sesuai dengan keperluan serta dapat membantu organisasi untuk meraih tujuan strategis.



Menurut Ron Weber (1999:11-13), tujuan audit sistem informasi adalah:

a. Pengamanan Aset

Aset informasi pada perusahaan seperti perangkat keras, perangkat lunak dan sumber

daya manusia, file data harus dijaga oleh sistem pengendalian intern yang baik

supaya tidak terjadi penyalahgunaan aset perusahaan.

b. Menjaga Integritas Data

Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data mempunyai

atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran dan keakuratan. Jika integritas data

tidak dijaga, maka suatu perusahaan tidak akan mempunyai hasil atau laporan yang

benar bahkan perusahaan dapat mengalami kerugian.

c. Efektivitas Sistem

Efektivitas sistem informasi perusahaan mempunyai peran penting dalam proses

diambilnya keputusan.

d. Efisiensi Sistem

Suatu sistem disebut efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user

dengan sumber daya informasi yang minimal.

e. Ekonomis

Ekonomis menunjukkan kalkulasi untuk rugi ekonomi yang sifatnya kuantifikasi

nilai moneter atau uang. Ekonomis bersifat pertimbangan ekonomi.

3. Jenis-Jenis Audit Sistem Informasi

Terdapat beberapa jenis atau tipe dari audit sistem informasi, antara lain sebagai

berikut :

a. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan (financial statement audit) merupakan audit yang dijalankan

untuk mencari tahu tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan.

Apabila sistem akuntasi organisasi yang diaudit adalah sistem akuntasi berbasis

komputer maka audit dilaksanakan pada sistem informasi akuntansi, apakah proses

atau mekanisme sistem dan program komputer sudah selesai, pengendalian umum

sistem memadai dan data yang telah substansif.

b. Audit Operasional

Terdapat tiga jenis audit operasional (operational audit), antara lain :



 Post Implementation Audit

Pelaksanaan post implementasi audit atau audit setelah implementasi ini

dijalankan oleh auditor dengan penerapan, pengalamannya dalam

pengembangan sistem aplikasi, sehingga auditor dapat mengevaluasi apakah

sistem yang diimplementasikan harus dimutakhirkan atau diperbaiki atau bahkan

dihentikan apabila sudah tidak sesuai dengan keperluan atau mengandung

kesalahan.

 Conccurrent Audit (Audit Bersama)

Auditor membantu tim untuk melakukan peningkatan kualitas pengembangan

sistem yang dibangun oleh analisis, designer dan programmer yang akan

diterapkan.

 Concurrent Audits (Audit Secara Bersama-sama)

Auditor melakukan evaluasi kinerja unit fungsional atau fungsi sistem informasi

apakah telah dikelola dengan baik, apakah kontrol pengembangan sistem secara

menyeluruh sudah dijalankan dengan baik, apakah sistem komputer sudah

dikelola dan dioperasikan dengan baik.

Dalam melakukan audit sistem komputerisasi yang ada, dilakukan secara

menyeluruh. Pada saat menjalankan pengujian, bukti digunakan untuk menarik

kesimpulan dan memberikan rekomendasi terhadap manajemen tentang hal yang

berkaitan dengan efektivitas, efisiensi dan ekonomisnya sistem.

4. Tahap-Tahap Audit Sistem Informasi

Menurut Gallegos dalam bukunya “Audit And Control Of Information System”

menyatakan audit sistem informasi meliputi beberapa tahapan yaitu :

a. Perencanaan (planning), meliputi aktivitas utama, yaitu:

 Menetapkan ruang lingkup dan tujuan audit

 Mengorganisasikan tim audit

 Memahami tentang operasi bisnis klien

 Mengkaji ulang hasil audit sebelumnya

 Menyiapkan program audit

b. Pemeriksaan lapangan (field work)



Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengumpulkan informasi dengan cara

mengumpulkan data dengan pihak-pihak terkait. Hal ini bisa dilakukan dengan cara

penerapan metode pengumpulan data seperti wawancara, kuisioner atau melakukan

survei.

c. Pelaporan (reporting)

Setelah pengumpulan data, maka diperoleh data yang akan diproses untuk dihitung

menurut perhitungan maturity level. Dalam tahapan ini akan dilakukan pemberian

informasi dalam bentuk hasil-hasil dari audit.

d. Tindak lanjut (follow up)

Tahapan ini dilakukan dengan pemberian laporan hasil audit dalam bentuk

rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti.

Kemudian wewenang perbaikan menjadi tanggung jawah manajemen objek yang

diteliti, apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa

yang akan datang.

5. Ruang Lingkup Audit Sistem Informasi

Ruang lingkup audit mencakup sistem informasi penjualan, yang dimulai pada

bagian marketing penerimaan pesanan hingga pembuatan laporan penjualan. Sedangkan

pengendalian prosedur dan pelaksanaan sistem informasi dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Pengendalian umum (general control), mencakup pengendalian manajemen

keamanan dan pengendalian manajemen operasi.

b. Pengendalian aplikasi (application control) mencakup pengendalian boundary,

pengendalian input dan pengendalian output.



SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

1. Pengertian SEO

Search Engine Optimization atau SEO adalah upaya mengoptimasi website untuk

mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian. Dengan mendapatkan ranking tinggi di

hasil pencarian, potensi traffic organik pun meningkat. Selain menghasilkan traffic

organik yang tinggi, SEO juga akan membantu mendapatkan traffic yang tepat.

2. Cara Kerja SEO

Mesin pencari menggunakan algoritma tertentu untuk menentukan konten mana

yang layak menempati ranking teratas hasil pencarian. Hal ini berlaku untuk semua mesin

pencari baik itu Google, Yahoo!, Bing, maupun Duckduckgo. Karena Google menguasai

lebih dari 90 persen pangsa pasar mesin pencari di seluruh dunia, maka algoritma Google

yang menjadi patokan.

Google selalu memperbarui algoritmanya untuk memberikan hasil pencarian yang

lebih relevan dan solutif untuk penggunanya. Dari 2011 sampai saat ini, setidaknya sudah

ada delapan major update untuk algoritma Google. Jadi kita harus selalu update tentang

algoritma Google ini. Sebab langkah optimasi yang berdasarkan algoritma lama Google

tidak akan memberikan efek apa pun. Misalnya, salah satu taktik lama yang digunakan

adalah keyword stuffing. Keyword stuffing adalah praktik memasukkan focus keyword

sebanyak-banyaknya di sebuah artikel. Namun, dengan pembaruan algoritma Google,

kini taktik tersebut tidak lagi efektif. Bahkan kita bisa terkena penalti jika ketahuan

mempraktikkannya. Konten kita bisa dianggap berisi spam jika terlalu banyak mengulang

focus keyword.

3. 8 Indikator Utama SEO

Indikator utama SEO selalu berubah secara berkala. Perubahan indikator ini

bergantung pada algoritma Google. Jika Google memperbarui algoritmanya, indikator

SEO pun berubah.

a. Struktur URL

https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share


Struktur URL yang sederhana memudahkan mesin pencari untuk mengenali website

dan topik utama yang kita bahas. Sebaiknya kita buat struktur URL yang sederhana,

cukup mengandung nama domain dan judul artikel. Berikut adalah contoh struktur

URL yang ideal : https://www.namawebsiteanda.com/judulkonten.

b. Penggunaan SSL/TLS

Sejak 2014, Google mulai mengutamakan website-website yang menggunakan

SSL/TLS. Sebab website dengan SSL/TLS mengenkripsi semua transfer data yang

terjadi di website tersebut. Jadi keamanan data pengguna lebih aman. Selain itu,

Google Chrome telah menandai website tanpa SSL/TLS sebagai not secure. Jika

website masih diawali dengan HTTP, artinya website tersebut belum menggunakan

SSL/TLS. Website yang sudah mengaktifkan SSL/TLS, alamat websitenya diawali

dengan HTTPS.

c. Topik Konten

Beberapa topik utama saling berhubungan untuk membangun struktur website yang

baik. Semakin banyak konten yang membahas topik yang saling berkaitan, semakin

besar kemungkinan website kita untuk muncul di halaman pertama hasil pencarian

topik tersebut. Sebab website dengan konten yang topiknya saling berkaitan lebih

mudah dikenali oleh mesin pencari.

d. Search Intent

Satu kata kunci bisa dimaksudkan untuk dua hal yang berbeda atau lebih. Search

intent atau maksud pencarian adalah apa yang diinginkan oleh kebanyakan pencari

terhadap satu kata kunci tertentu. Google mengutamakan konten yang sesuai dengan

search intent kebanyakan pengguna.

e. Struktur Konten

Selain menyesuaikan konten dengan search intent, kita juga harus membuat konten

yang mudah dipahami. Caranya dengan menggunakan heading dan subheading

untuk poin-poin paling penting dalam konten. Bisa juga dengan menambahkan foto,

gambar ilustrasi, infografik, atau bahkan video untuk membantu pembaca memahami

konten.

https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-ssl/


f. Meta Tags

Meta tags terdiri dari title tag dan meta description. Fungsinya adalah membantu

Google untuk memahami keseluruhan konten di sebuah halaman website. Pertama,

title tag adalah judul artikel yang muncul di hasil pencarian. Judul artikel tidak bisa

terlalu panjang karena Google akan memotongnya sesuai standar yang

berlaku. Kedua, meta description adalah teks yang merangkum konten di hasil

pencarian. Teks ini terletak tepat di bawah judul dan URL artikel. Meta description

biasanya terdiri dari 120 sampai 130 karakter.

g. Backlink

Backlink masih menjadi salah satu faktor utama SEO. Semakin banyak backlink ke

website kita, Google akan menganggap website kita memiliki kredibilitas tinggi.

Namun, backlink tersebut juga harus berasal dari website atau blog berkualitas,

bukan blog atau website berkualitas rendah.

h. Kecepatan Website

Kecepatan loading website memegang peranan penting dalam SEO. Sejak

2018, Google menetapkan kecepatan loading website (di desktop dan perangkat

mobile) sebagai salah satu indikator utama SEO. Semakin cepat loading website,

semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan ranking lebih tinggi di hasil

pencarian Google.

4. Jenis-Jenis SEO

Terdapat dua jenis SEO, yaitu SEO on page dan SEO off page. Keduanya sama-

sama penting dan saling berkaitan.

a. SEO On Page

SEO on page adalah langkah-langkah optimasi SEO yang dilakukan di dalam

website. Beberapa langkah optimasi SEO on page meliputi permalink, judul konten,

struktur konten, penggunaan heading, kecepatan website, tema responsif, dan

internal linking.

b. SEO Off Page

https://searchengineland.com/google-speed-update-page-speed-will-become-ranking-factor-mobile-search-289904


SEO off page adalah sejumlah langkah optimasi SEO yang dilakukan di luar website.

Salah satu faktor di luar website yang cukup mempengaruhi kualitas SEO adalah

backlink atau inbound link. Backlink menjadi indikator bahwa konten kita menjadi

rujukan website lain. Semakin banyak website berkualitas yang merujuk ke konten

kita, maka semakin baik. Google menilai website kita sebagai website yang kredibel

dan meningkatkan peluang untuk naik peringkat.



FRAMEWORK IT AUDIT

1. COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)

Suatu panduan standar praktik manajemen teknologi informasi. Standar COBIT

dikeluarkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA. COBIT

memiliki 4 cakupan domain, yaitu : perencanaan dan organisasi (plan and organise),

pengadaan dan implementasi (acquire and implement), pengantaran dan dukungan

(deliver and support), pengawasan dan evaluasi (monitor and evaluate). Tujuan utama

COBIT adalah menyediakan kebijakan yang jelas dan good practice untuk IT governance,

membantu manajemen senior dalam memahami dan mengelola resiko-resiko yang

berhubungan dengan IT.

2. ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

Merupakan seperangkat praktik untuk manajemen layanan IT yang berfokus untuk

menyelaraskan layanan IT dengan kebutuhan bisnis. ITIL menggambarkan proses,

prosedur, tugas dan daftar periksa yang dapat diterapkan oleh sebuah organisasi untuk

membangun integrasi dengan strategi organisasi, memberikan nilai, dan mempertahankan

tingkat minimum kompetensi.

3. COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission)

Merupakan framework yang diperkenalkan pada tahun 1992 sebagai pedoman bagaimana

membangun kontrol yang baik sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan mereka

dengan mengurangi resiko – resiko yang ada. COSO mengkategorikan level entitas ke

dalam suatu operasi, finansial, pelaporan dan kepatuhan. Framework ini mencakup lebih

dari 20 prinsip dasar yang mewakili konsep dasar yang terkait dengan komponen :

kontrol lingkungan, penilaian resiko, kontrol aktivitas, informasi dan komunikasi serta

monitoring.

4. CICA/CoCo

CoCo (Criteria of Control Framework) diperkenalkan pada tahun 1992 dengan tujuan

untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pengambilan keputusan dengan kontrol yang



lebih baik, manajemen resiko, dan tata kelola perusahaan. Framework ini mencakup 20

kriteria untuk kontrol yang efektif dalam empat bidang organisasi : tujuan (arah),

komitmen (identitas dan nilai-nilai), kemampuan (kompetensi), serta pemantauan dan

belajar (evolusi).

5. ISO

Merupakan suatu framework yang mengatur dan mengembangkan lebih dari 16.000

standar internasional untuk para stakeholder seperti kepentingan industri dan asosiasi

perdagangan, ilmu pengetahuan dan akademisi, pemerintah dan regulator, kelompok

kepentingan sosial dan lainnya. ISO seri 9000 berfokus pada sistem manajemen mutu,

termasuk memastikan kontrol untuk mematuhi persyaratan peraturan yang berlaku. ISO

14000 berfokus pada sistem manajemen lingkungan, termasuk menyalahi peraturan

lingkungan yang berlaku. ISO 27000 berfokus pada sistem manajemen keamanan

informasi.

6. BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)

Merupakan framework yang diperkenalkan pada tahun 1998. Unsur - unsur dari

pengendalian internal ini meliputi pengawasan manajemen dan budaya kontrol,

pengenalan resiko dan penilaian, kontrol kegiatan dan pemisahan/pengelompokan tugas,

informasi dan komunikasi, dan pemantauan kegiatan serta koreksi. Fungsi efektif dari

unsur-unsur tersebut merupakan kunci untuk sebuah organisasi demi tercapainya tujuan

kinerja, informasi dan kepatuhan.

7. FIPS (Federal Information Processing Standard)

Merupakan salah satu framework yang dikeluarkan oleh NIST (National Institute of

Standards and Technology) untuk mengkoordinir kebutuhan dan standardisasi modul

kriptografi yang mencakup dari segi komponen hardware dan software.

8. ISO/IEC 17799:2005 Code of Practice for Information Security Management

Merupakan pengembangan framework dari ISO yang sangat direkomendasikan untuk

pedoman manajemen keamanan informasi dengan pertanggung jawaban dan inisiasi.

Kemudian berubah menjadi ISO/IEC 27002 pada Juli 2007 untuk menyesuaikan dengan

penamaan seri standar ISO/IEC27000. Nama lengkapnya adalah "ISO/IEC 27002 : 2007 -



Information Technology - Security Techniques - Code of Practice for Information

Security Management."

9. ISO/IEC TR 13335

Merupakan suatu framework pelaporan teknik yang sangat penting dan berfungsi untuk

manajemen sistem keamanan informasi..

10. ISO/IEC 15408:2005/Common Criteria/ITSEC

Merupakan suatu bentuk framework dari ISO yang menangani teknis suatu teknologi

informasi berdasarkan evaluasi kriteria untuk keamanan teknologi informasi.

11. PRINCE2 (Projects In Controlled Environments, version 2)

Merupakan framework yang menangani kualitas manajemen, pengendalian dan

organisasi suatu proyek dengan konsistensi, dan penyampaian kembali dengan objektif

suatu proyek.

12. PMBOK (Project Management Body of Knowledge)

Merupakan suatu set standar terminologi dan panduan untuk manajemen proyek

13. TickIT

Merupakan sertifikasi program untuk perusahaan dalam pengembangan software dan

industri komputer, didukung oleh UKAS (The United Kingdom Accreditation Service)

dan SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Confirmity Assessment). Umumnya

framework ini dikhususkan untuk pengembangan kualitas software.

14. CMMI (Capability Maturity Model Integration)

Merupakan suatu proses pengembangan pelatihan dan penilaian program. CMMI

termasuk dalam salah satu produk dari ISACA.

15. TOGAF (The Open Group Architecture Framework)

Merupakan framework yang memperinci metode dan tools pendukung dalam

pengembangan suatu arsitektur perusahaan.



16. IT Baseline Protection Manual

Merupakan kumpulan dokumen dari German Federal Office for Security in Information

Technology (BSI) yang memiliki kegunaan untuk mendeteksi kerusakan dan serangan

informasi dalam IT.

17. NIST (National Institute of Standards and Technology)

Merupakan agen federal non-peraturan dalam Departemen Perdagangan AS (link

eksternal). Misi NIST adalah untuk mempromosikan inovasi AS dan daya saing industri

dengan memajukan ilmu pengetahuan pengukuran, standar dan teknologi dengan cara

meningkatkan keamanan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup.

18. ITAF (Information Technology Assurance Framework)

Merupakan pengenalan desain audit sistem informasi profesional dilihat dengan

perbedaan kebutuhan dan tipe kebutuhan akan audit dan penjamin penilaian suatu sistem

informasi.

19. TickITplus

Merupakan pengembangan skema dari TickIT dengan menambahkan dimensi baru yang

mengkombinasikan praktik industri dengan standar internasional IT.

20. ISO/IEC 27001:2013

Merupakan salah satu framework ISO untuk menangani manajemen teknik keamanan

sistem berdasarkan kebutuhan IT.

21. ISO/IEC DIS 27003

Merupakan salah satu framework ISO untuk manajemen sistem keamanan informasi dari

segi implementasi IT dalam suatu enterprise.

22. ISO/IEC 27010:2015

Merupakan salah satu framework ISO untuk menangani manajemen keamanan informasi

untuk inter-sector dan inter-organizational komunikasi.

23. ISO/IEC 27013



Merupakan salah satu framework ISO untuk pedoman dalam pengintegrasian dari

implementasi ISO/IEC 27001 dan ISO/IEC 20000-1.24.

24. ISO/IEC 90003:2014

Merupakan salah satu framework ISO untuk pedoman pengaplikasian ISO 9001:2008

tentang komputer software.

25. ISO/IEC CD 19770-1

Merupakan salah satu framework ISO untuk manajemen pelayanan IT berupa manajemen

pelayanan kebutuhan sistem.

26. ISO/IEC 20000-1:2011

Merupakan salah satu framework ISO untuk manajemen pelayanan IT berupa manajemen

pelayanan kebutuhan sistem.
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Peper IT Audit, Seo dan Framework IT 

IT Audit 

Audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari 

infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini 

dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan 

kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya istilah ini dikenal 

dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi 

secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan 

sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi 

adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem 

informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif, dan integratif dalam mencapai 

target organisasinya. 

Dalam pelaksanaanya, auditor TI mengumpulkan bukti-bukti yang memadai 

melalui berbagai teknik termasuk survey, wawancara, observasi dan review 

dokumentasi. Satu hal yang unik, bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor 

biasanya mencakup pula bukti elektronis. Biasanya, auditor TI menerapkan teknik 

audit berbantuan computer, disebut juga dengan CAAT (Computer Aided Auditing 

Technique). Teknik ini digunakan untuk menganalisa data, misalnya saha data 

transaksi penjualan, pembelian,transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan 

lain-lain. 



Tujuan IT Audit 

• Availability ketersediaan informasi, apakah informasi pada perusahaan dapat 

menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia setiap saat. 

• Confidentiality / kerahasiaan informasi, apakah informasi yang dihasilkan 

oleh sistem informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang 

berhak dan memiliki otorisasi. 

• Integrity, apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan tepat waktu. 

Search Engine Optimization (SEO)  

Menurut (Ledford, 2009), SEO adalah teknik pencarian yang menggunakan kata 

kunci atau frase yang mengandung indikator yang terkandung dalam halaman-

halaman web, informasi tersebut yang akan di indeks oleh mesin pencari. Menurut 

(Viney, 2008) SEO adalah sebuah teknik pengoptimasian sebuah halaman yang 

mengandung kata kunci atau frase yang bersangkutan yang akan di index oleh mesin 

pencari sebagai kata kunci pecarian. Menurut (Kent, 2006), SEO adalah teknik yang 

digunakan untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan di mesin pencari yang 

sesui dengan kata kunci yang berada di halaman website. Tujuan dari SEO adalah 

agar web atau blog selalu berada di halaman terdepan dan teratas dari suatu Search 

Engine, sehingga selalu berada di posisi tearatas, maka besar kemungkinan web atau 

blog sering dikunjungi. Secara garis besar, teknik yang digunakan dalam penerapan 

metode SEO ada dua, yaitu:  

1) SEO On Page: Merupakan sebuah teknik SEO yang difokuskan untuk optimasi 

pada internal website. Aktifitas On Page ini menyangkut rekayasa terhadap elemen 

dan isi sebuah website. Berikut bagan dari SEO on Page. 

 



Bagan SEO on Page 

2) SEO Off Page: Merupakan langkah optimasi SEO terhadap suatu website yang 

dilakukan diluar halaman (eksternal) website tersebut. Metode optimasi Off page 

sangat erat kaitannya dengan backlink. Backlink adalah link dari website lain ke 

website yang dimaksud. Sebuah backlink dapat dibaratkakan sebuah rekomendasi, 

semakin banyak yang merekomendasikan sebuah website maka akan semakin besar 

pula website tersebut dalam mendapatkan perhatian dari mesin pencari. Berikut bagan 

dari SEO on Page.  

 

Bagan SEO off Page 

COBIT (Control Objective for Information Related Tecnology) 

Cobit diciptakan untuk menyediakan model yang detail dan spesifik untuk IT 

governance. Berisi standar dan regulasi ISO, EDIFACT, dan lain-lain.Codes of 

Conduct issued by Council of Europe.Stándar Profesional Auditing, yaitu : COSO, 

IFAC, IIA, ISACA, AICPA standards, dll. Pertama kali dipubliksikam pada bulan 

April 1996, edisi kedua terbit pada tahun 1998, edisi ketiga pada Juli 2000, edisi 

keempat pada bulan Desember 2005 dengan versi terakhir adalah edisi 4.1 yang 

dikeluarkan pada tahun 2007. 

COBIT pada umumnya didasarkan pada tujuan pengendalian (Control 

Objectives) ISACF dan telah ditingkatkan dengan teknik internasional yang ada, 

professional, pengaturan, dan standar khusus industri. Hasil tujuan pengendalian telah 

dikembangkan untuk aplikasi sistem informasi yang luas pada organisasi. Istilah 

“pada umumnya dapat diterima dan diterapkan” secara eksplisit digunakan dalam 



pengertian yang sama dengan prinsip Generally Accepted Accounting Principles 

(GAAP). 

(weber, p57) COBIT dapat diartikan sebagai tujuan pengendalian untuk 

informasi dan teknologi terkait dan merupakan standar terbuka untuk pengendalian 

terhadap teknologi informasi yang dikembangkan dan dipromosikan oleh Institut IT 

Governance. COBIT pertama sekali diperkenalkan pada tahun 1996 adalah 

merupakan alat (tool) yang disiapkan untuk mengatur teknologi informasi (IT 

Governance tool). COBIT telah dikembangkan sebagai sebuah aplikasi umum dan 

telah diterima menjadi standar yang baik bagi praktek pengendalian dan keamanan TI 

yang menyediakan sebuah kerangka kerja bagi pengelola, user, audit sistem 

informasi, dan pelaksana pengendalian dan keamanan. COBIT, di terbitkan oleh 

Institut IT Governance. Pedoman COBIT memungkinkan perusahaan/institusi untuk 

mengimplementasikan pengaturan TI secara efektif dan pada dasarnya dapat 

diterapkan di seluruh organisasi. Khususnya, komponen pedoman manajemen COBIT 

yang berisi sebuah respon kerangka kerja untuk kebutuhan manajemen bagi 

pengukuran dan pengendalian TI dengan menyediakan alat-alat untuk menilai dan 

mengukur kemampuan TI perusahaan/institusi untuk 34 proses TI COBIT. Alat-alat 

tersebut yaitu : 1. Elemen pengukuran kinerja (pengukuran hasil dan kinerja yang 

mengarahkan bagi seluruh proses TI) 2. Daftar faktor kritis kesuksesan (CSF) yang 

disediakan secara ringkas, praktek terbaik non teknis dari tiap proses TI 3. Model 

maturity untuk membantu dalam benchmarking dan pengambilan keputusan bagi 

peningkatan kemampuan 

Komponen COBIT terdiri dari Executive Summary, Framework, Control 

Objectives, Audit Guidelines, Implemenation Tool Set, Management Guidelines 

COBIT memiliki misi melakukan riset, mengembangkan, mempublikasikan, dan 

mempromosikan makalah-makalah, serta meng-update tatanan atau ketentuan TI 

controls objective yang dapat diterima umum (generally accepted control objectives) 

berikut panduan pelengkap yang dikenal sebagai Audit Guidelines yang 

memungkinkan penerapan framework dan control objectives dapat berjalan mudah. 

Tatanan atau ketentuan tersebut selanjutnya digunakan oleh para manajer dunia usaha 



maupun auditor dalam menjalankan profesinya. Sedangkan visi dari COBIT adalah 

dijadikan COBIT sendiri sebagai satu-satunya model pengurusan dan pengendalian 

teknologi informasi (Information Technology Governance). 

Kerangka Kerja COBIT  

(Calder, p147) Kerangka kerja COBIT, terdiri dari tujuan pengendalian tingkat tinggi 

dan struktur klasifikasi keseluruhan. Terdapat tiga tingkat (level) usaha pengaturan TI 

yang menyangkut manajemen sumberdaya TI. Mulai dari bawah, yaitu kegiatan dan 

tugas (activities and tasks) yang diperlukan untuk mencapai hasil yang dapat diukur. 

Dalam Aktivitas terdapat konsep siklus hidup yang di dalamnya terdapat kebutuhan 

pengendalian khusus. Kemudian satu lapis di atasnya terdapat proses yang merupakan 

gabungan dari kegiatan dan tugas (activities and tasks) dengan keuntungan atau 

perubahan (pengendalian) alami. Pada tingkat yang lebih tinggi, proses biasanya 

dikelompokan bersama kedalam domain. Pengelompokan ini sering disebut sebagai 

tanggung jawab domain dalam struktur organisasi dan yang sejalan dengan siklus 

manajemen atau siklus hidup yang dapat diterapkan pada proses TI. 

 

 

Tiga Tingkat Usaha Pengaturan TI 

Selanjutnya, konsep kerangka kerja dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu (1) 

kriteria informasi (information criteria), (2) sumberdaya TI (IT resources), dan (3) 



proses TI (IT processes). Ketiga sudut pandang tersebut digambarkan dalam kubus 

COBIT 

 

 

Kubus Cobit 

Dalam kerangka kerja sebelumnya, domain diidentifikasikan dengan memakai 

susunan manajemen yang akan digunakan dalam kegiatan harian organisasi. 

Kemudian empat domain yang lebih luas diidentifikasikan, yaitu PO, AI, DS, dan M. 

Definisi keempat domain tersebut, dimasukan dalam klasifikasi tingkat tinggi sebagai 

berikut : 

(1) PO, domain ini mencakup level strategis dan taktis, dan konsennya pada 

identifikasi cara TI yang dapat menambah pencapaian terbaik tujuan-tujuan bisnis.  

(2) AI, untuk merealisasikan strategi TI, solusi TI yang perlu diidentifikasikan, 

dikembangkan atau diperlukan, juga diimplementasikan dan diintegrasikan dalam 

proses bisnis.  

(3) DS, domain ini menyangkut penyampaian aktual dari layanan yang diperlukan, 

dengan menyusun operasi tradisional terhadap keamanan dan aspek kontinuitas 

sampai pada pelatihan, domain ini termasuk proses data aktual melalui sistem 

aplikasi, yang sering diklasifikasikan dalam pengendalian aplikasi.  



(4) M, semua proses TI perlu dinilai secara teratur atas suatu waktu untuk kualitas 

dan pemenuhan kebutuhan pengendalian. Domain ini mengarahkan kesalahan 

manajemen pada proses pengendalian organisasi dan penjaminan independen yang 

disediakan oleh audit internal dan eksternal atau diperolah dari sumber alternatif.  

Proses-proses TI ini dapat diterapkan pada tingkatan yang berbeda dalam 

organisasi, misalnya tingkat perusahaan/institusi, tingkat fungsi dan lain-lain. Jelas 

bahwa semua ukuran pengendalian perlu memenuhi kebutuhan bisnis yang berbeda 

untuk informasi pada tingkat yang sama.  

a) Pertama adalah tingkat tujuan pengendalian yang diterapkan secara langsung 

mempengaruhi kriteria informasi terkait.  

b) Kedua adalah tingkat tujuan pengendalian yang ditetapkan hanya memenuhi tujuan 

pengendalian atau secara tidak langsung kriteria informasi terkait.  

c) Blank dapat diterapkan namun kebutuhannya lebih memenuhi kriteria lain dalam 

proses ini atau yang lainnya.  

Agar organisasi mencapai tujuannya, pengaturan TI harus dilaksanakan oleh 

organisasi untuk menjamin sumberdaya TI yang dijalankan oleh seperangkat proses 

TI. 
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secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau 
dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data 
elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua ke-
giatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer yang banyak di-
pakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif, dan integratif dalam menca
pai target organisasinya.Dalam pelaksanaanya, auditor TI mengumpulkan bukti-bukti yang memadai melalui berbagai teknik 
termasuk survey, wawancara, observasi dan review dokumentasi. Satu hal yang unik, bukti-bukti audit yang diambil oleh audi-
tor biasanya mencakup pula bukti elektronis. Biasanya, auditor TI menerapkan teknik audit berbantuan computer, disebut juga 
dengan CAAT (Computer Aided Auditing Technique). Teknik ini digunakan untuk menganalisa data, misalnya saha data tran-
saksi penjualan, pembelian,transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain.Tujuan IT Audit Availability keterse
diaan informasi, apakah informasi pada perusahaan dapat menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia 
setiap saat.Confidentiality / kerahasiaan informasi, apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan hanya 
dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak dan memiliki otorisasi.Integrity, apakah informasi yang tersedia akurat, handal, 
dan tepat waktu.Search Engine Optimization (SEO) Menurut (Ledford, 2009), SEO adalah teknik pencarian yang menggu-
nakan kata kunci atau frase yang mengandung indikator yang terkandung dalam halaman-halaman web, informasi tersebut 
yang akan di indeks oleh mesin pencari. Menurut (Viney, 2008) SEO adalah sebuah teknik pengoptimasian sebuah halaman 
yang mengandung kata kunci atau frase yang bersangkutan yang akan di index oleh mesin pencari sebagai kata kunci pecari-
an. Menurut (Kent, 2006), SEO adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan di mesin pen-
cari yang sesui dengan kata kunci yang berada di halaman website. Tujuan dari SEO adalah agar web atau blog selalu berada 
di halaman terdepan dan teratas dari suatu Search Engine, sehingga selalu berada di posisi tearatas, maka besar kemungk
inan web atau blog sering dikunjungi. Secara garis besar, teknik yang digunakan dalam penerapan metode SEO ada dua, 
yaitu: 1) SEO On Page: Merupakan sebuah teknik SEO yang difokuskan untuk optimasi pada internal website. Aktifitas On 
Page ini menyangkut rekayasa terhadap elemen dan isi sebuah website. Berikut bagan dari SEO on Page.2) SEO Off Page: 
Merupakan langkah optimasi SEO terhadap suatu website yang dilakukan diluar halaman (eksternal) website tersebut. Metode 
optimasi Off page sangat erat kaitannya dengan backlink. Backlink adalah link dari website lain ke website yang dimaksud. 
SebuahSebuah backlink dapat dibaratkakan sebuah rekomendasi, semakin banyak yang merekomendasikan sebuah website maka 
akan semakin besar pula website tersebut dalam mendapatkan perhatian dari mesin pencari. Berikut bagan dari SEO on Page. 



COBIT (Control Objective for Information Related Tecnology) Cobit diciptakan untuk menyediakan model yang 
detail dan spesifik untuk IT governance. Berisi standar dan regulasi ISO, EDIFACT, dan lain-lain.Codes of Conduct 
issued by Council of Europe.Stándar Profesional Auditing, yaitu : COSO, IFAC, IIA, ISACA, AICPA standards, dll. 
Pertama kali dipubliksikam pada bulan April 1996, edisi kedua terbit pada tahun 1998, edisi ketiga pada Juli 2000, 
edisi keempat pada bulan Desember 2005 dengan versi terakhir adalah edisi 4.1 yang dikeluarkan pada tahun 
2007.COBIT pada umumnya didasarkan pada tujuan pengendalian (Control Objectives) ISACF dan telah ditingkat-
kankan dengan teknik internasional yang ada, professional, pengaturan, dan standar khusus industri. Hasil tujuan pen-
gendalian telah dikembangkan untuk aplikasi sistem informasi yang luas pada organisasi. Istilah “pada umumnya 
dapat diterima dan diterapkan” secara eksplisit digunakan dalam pengertian yang sama dengan prinsip Generally 
Accepted Accounting Principles (GAAP).(weber, p57) COBIT dapat diartikan sebagai tujuan pengendalian untuk in-
formasi dan teknologi terkait dan merupakan standar terbuka untuk pengendalian terhadap teknologi informasi 
yang dikembangkan dan dipromosikan oleh Institut IT Governance. COBIT pertama sekali diperkenalkan pada 
tahun 1996 adalah merupakan alat (tool) yang disiapkan untuk mengatur teknologi informasi (IT Governance tool). 
COBIT telah dikembangkan sebagai sebuah aplikasi umum dan telah diterima menjadi standar yang baik bagi prak-
tek pengendalian dan keamanan TI yang menyediakan sebuah kerangka kerja bagi pengelola, user, audit sistem 
informasi, dan pelaksana pengendalian dan keamanan. COBIT, di terbitkan oleh Institut IT Governance. Pedoman 
COBIT memungkinkan perusahaan/institusi untuk mengimplementasikan pengaturan TI secara efektif dan pada 
dasarnya dapat diterapkan di seluruh organisasi. Khususnya, komponen pedoman manajemen COBIT yang berisi 
sebuah respon kerangka kerja untuk kebutuhan manajemen bagi pengukuran dan pengendalian TI dengan menye-
diakan alat-alat untuk menilai dan mengukur kemampuan TI perusahaan/institusi untuk 34 proses TI COBIT. 
Alat-alat tersebut yaitu : 1. Elemen pengukuran kinerja (pengukuran hasil dan kinerja yang mengarahkan bagi 
seluruh proses TI) 2. Daftar faktor kritis kesuksesan (CSF) yang disediakan secara ringkas, praktek terbaik non 
teknis dari tiap proses TI 3. Model maturity untuk membantu dalam benchmarking dan pengambilan keputusan bagi 
peningkatan kemampuanKomponen COBIT terdiri dari Executive Summary, Framework, Control Objectives, Audit 
Guidelines, Implemenation Tool Set, Management Guidelines COBIT memiliki misi melakukan riset, mengembang-
kan, mempublikasikan, dan mempromosikan makalah-makalah, serta meng-update tatanan atau ketentuan TI con-
trols objective yang dapat diterima umum (generally accepted control objectives) berikut panduan pelengkap yang 
dikenal sebagai Audit Guidelines yang memungkinkan penerapan framework dan control objectives dapat berjalan 
mudah. Tatanan atau ketentuan tersebut selanjutnya digunakan oleh para manajer dunia usaha maupun auditor 
dalam menjalankan profesinya. Sedangkan visi dari COBIT adalah dijadikan COBIT sendiri sebagai satu-satunya 
model pengurusan dan pengendalian teknologi informasi (Information Technology Governance).Kerangka Kerja 
COBIT (Calder, p147) Kerangka kerja COBIT, terdiri dari tujuan pengendalian tingkat tinggi dan struktur klasifikasi 
keseluruhan. Terdapat tiga tingkat (level) usaha pengaturan TI yang menyangkut manajemen sumberdaya TI. Mulai 
dari bawah, yaitu kegiatan dan tugas (activities and tasks) yang diperlukan untuk mencapai hasil yang dapat diukur. 
Dalam Aktivitas terdapat konsep siklus hidup yang di dalamnya terdapat kebutuhan pengendalian khusus. Kemudi-
an satu lapis di atasnya terdapat proses yang merupakan gabungan dari kegiatan dan tugas (activities and tasks) 
dengan keuntungan atau perubahan (pengendalian) alami. Pada tingkat yang lebih tinggi, proses biasanya dike-
lompokan bersama kedalam domain. Pengelompokan ini sering disebut sebagai tanggung jawab domain dalam 
struktur organisasi dan yang sejalan dengan siklus manajemen atau siklus hidup yang dapat diterapkan pada 
proses TI.M, semua proses TI perlu dinilai secara teratur atas suatu waktu untuk kualitas dan pemenuhan kebutu-
han pengendalian. Domain ini mengarahkan kesalahan manajemen pada proses pengendalian organisasi dan 
penjaminan independen yang disediakan oleh audit internal dan eksternal atau diperolah dari sumber alternatif. 



6%

6%



 

 

 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER 

IT AUDIT 

 

OLEH : 

RAHMI 

192420046 

 

PROGRAM PASCASARJANA  

MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA 

 UNIVERSITAS BINA DARMA 

PALEMBANG 

          2020 

 

 

 



 

A. IT AUDIT 

Audit teknologi informasi bentuk pengawasan dan pengendalian dari 

infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi 

ini dapat berjalan bersama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan 

kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis dengan audit IT . Dalam 

pelaksanaannya, auditor IT mengumpulkan bukti-bukti yang memadai 

menggunakan berbagai teknik seperti survey, wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Auditor IT menerapkan teknik audit berupa komputer yang sering 

juga disebut dengan CAAT (Computer Aided Auditing Technique) teknik ini 

biasanya digunakan untuk menganalisa data, seperti data transaksi penjualan, 

pembelian, transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain sebagainya. 

Tujuan IT audit yaitu untuk memastikan apakah pada suatu entitas memiliki 

pengendalian internal yang memadai dan memiliki langkah-langkah pencegahan 

atas risiko bisnis dari sistem informasi yang dijalankannya untuk melindungi 

tujuan dari sebuah organisasi.  

Manfaat pada saat Implementasi  

• Institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan 

kebutuhan atau memenuhi acceptance criteria. 

• Mengetahui apakah pengguna telah siap menggunakan sistem tersebut. 

• Mengetahui apakah hasil sesuai dengan harapan manajemen. 

Berkaitan dengan penilaiannya, IT Audit melakukan evaluasi dengan memastikan 

apakah sistem informasi dapat memenuhi availability, 

confidentiality, dan integrity dengan indikator : 

1. Apakah sistem informasi bisa diakses setiap waktu 

2. Apakah sistem informasi hanya bisa diakses oleh pengguna yang ter-

otorisasi 

3. Apakah informasi yang ada di dalamnya selalu akurat, bisa diandalkan 

dan up to date. 



 

B.      SEO (Search Engine Optimization) 

Search Engine Optimization atau SEO adalah tindakan atau praktik untuk 

mengoptimalkan website agar bisa muncul dihalaman petama mesin 

pencari. Optimasi ini memungkinkan search engine atau teratas hasul 

pencarian atau tidak. SEO memiliki beberapa manfaat yaitu, 

memberikaninformasi yang relevan, menjadikan mesin pencari sebagai 

sumber yang handal, dan mendatangkan lebih banyak trafik organik.  

Ada 3 cara kerja SEO untuk stiap pencarian yang dikirmkan, yaitu: 

a. Crawling, yaitu proses ini terjadi pada tahap awal. Crawling akan 

mengumpulkan informasi dari seluruh website. 

b. Indexing, yaitu setelah mengumpulkan informasi, web crawler akan 

menyimpannya di entry list: index. 

c. Ranking, yaitu hasil peringkat akan ditampilkan secara berurutan 

berdasarkan pada pencarian yang paling sesuai. 

- Tipe trafik SEO 

Terdapat tiga jenis trafik yang dapat digolongkan sesuai dengan fungsi 

dan kinerjanya masing – masing: 

a. Quality Traffic 

Tipe yang pertama adalah quality traffic atau lebih dikenal dengan trafik 

yang berkualitas. Untuk menentukan nilai kualitas trafik, dapat diukur 

dari seberapa besar nilai dari konversi yang dihasilkan dari data 

pengunjung yang masuk pada website anda. 

Untuk website bisnis, semakin banyak pengunjung situs yang berganti 

menjadi pembeli, maka semakin baik pula kualitas trafik dari website 

anda. 

b.  Quantity of Traffic 

Kuantitas dari sebuah trafik juga sangat diperhitungkan untuk 

meningkatkan performa sebuah website. Semakin banyak pengunjung 



yang masuk pada setiap halaman website anda, maka semakin besar nilai 

trafik yang dapat anda peroleh.  

Jadi, ketika anda mengembangkan situs web bisnis, maka anda perlu 

memperbanyak halaman dengan konten yang berkualitas. Dimana, anda 

dapat membuat kumpulan artikel dalam bentuk blog yang 

mengandung keyword yang bersifat informasional.  

c.  Organic Traffic 

Dan tipe yang terakhir adalah trafik organik, dimana sangat disukai oleh 

pemilik website karena tidak membutuhkan biaya atau gratis. Dengan 

trafik organik, juga dapat mendatangkan jumlah pengunjung yang lebih 

banyak serta meningkatkan konversi. 

- Manfaat dari SEO 

Terdapat beberapa manfaat yang dapat anda peroleh dari adanya SEO. 

Berikut ini, merupakan beberapa penjelasan berkaitan dengan hal 

tersebut. 

a. Meningkatkan Trafik Pengunjung 

Dengan adanya SEO, maka manfaat yang dapat anda dapatkan adalah 

meningkatnya jumlah trafik pengunjung website secara organik. Anda 

tidak perlu mengeluarkan biaya untuk promosi iklan.  

b. Meningkatkan Konversi Bisnis 

Nilai konversi juga akan ikut meningkat dengan adanya SEO. Pastikan 

untuk menargetkan keyword transactional untuk mendapatkan 

pengunjung yang ingin membeli produk atau jasa anda. 

c. Menjangkau User yang Lebih Luas 

SEO juga dapat menjangkau user yang lebih luas. Cukup dengan 

membuat artikel blog, dengan menerapkan keyword yang bersifat 

informasional, serta melakukan optimasi baik dengan on 

page, maupun off page. 

d. Mendapatkan Keuntungan Bisnis dalam Jangka Waktu yang 

Panjang 



Dan manfaat yang terakhir adalah mendapatkan keuntungan (profit) 

dalam jangka waktu yang lebih lama. Pastikan juga untuk selalu 

melakukan optimasi terhadap website anda secara berkala dan 

melakukan riset kompetitor dan mengikuti perkembangan dari 

algoritma update Google. 

 

C. Framework IT AUDIT 

 

 
        Gambar 1. Standart dan Framework dalam manajemen TI 

 
Standart atau framework ini dibuat biasanya merupakan hasil kolaborasi 

pakar atau expert di bidangnya masing-masing dan merupakan ekstraksi 

dari good practices atau best practices yang selama ini dimanfaatkan 

dalam bidang teknologi informasi. Dengan demikian kita tak perlu 

lagi trial and error untuk mendapatkan formulasi memadukan proses 

bisnis dan kegiatan TI yang terbaik.  

Berikut ini adalah standar atau framework yang paling banyak digunakan 

dalam pengembangan manajemen TI: 

a. COBIT 



COBIT yang merupakan singkatan dari Control Objectives for Information 

and Related Technology, dimiliki dan didukung oleh ISACA. Pertamakali di 

luncurkan pada tahun 1996 sebagai COBIT. Versi yang terbaru saat ini 

adalah COBIT 2019 namun hingga saat ini COBIT 5 masih digunakan 

secara luas sebagai framework IT untuk  Tata Kelola informasi teknologi. 

COBIT merupakan framework IT yang digunakan untuk membantu kita 

dalam mengoptimalisasikan value atau nilai suatu organisasi enterprise 

melalui TI dengan cara menjaga keseimbangan antara realisasi 

keuntungan, optimalisasi risiko, dan pemanfaatan sumberdaya. Kerangka 

kerja TI ini mengcover baik bisnis maupun unit TI dalam keseluruhan 

organisasi.  

b. ITIL 

ITIL, singkatan dari Information Technology Infrastructure Library, 

merupakan seperangkat guideline (petunjuk) dan best practices untuk 

kebutuhan IT Service Management (ITSM) atau Manajemen Layanan 

Teknologi Informasi (MLTI). Merupakan framework TI yang dikeluarkan 

oleh AXELOS Limited.  

c. CMMI 

Framework CMMI merupakan singkatan dari Capability Maturity Model 

Integration, merupakan model yang sudah terkenal secara global sebagai 

model referensi yang dikembangkan melalui best practices yang 

memberikan petunjuk untuk meningkatkan proses yang dapat memenuhi 

target bisnis dari suatu organisasi.  

d. PMBOK 

Kepanjangan dari PMBOK adalah Guide to the Project Management Body of 

Knowledge, adalah suatu guideline yang secara internasioal diakui untuk 

digunakan sebagai metode manajemen proyek dan merupakan produk 

dari PMI (Project Management Institute), PMBOK adalah standar yang 

secara luas diterima dan diakui sebagai basis untuk keseluruhan metode 

manajemen proyek.  

https://netsolution.co.id/standarit-dan-framework-dalam-manajemen-ti/
https://netsolution.co.id/standarit-dan-framework-dalam-manajemen-ti/
https://netsolution.co.id/standarisasi-dan-framework-manajemen-ti/
https://netsolution.co.id/standarisasi-dan-framework-manajemen-ti/
https://netsolution.co.id/standarisasi-dan-framework-manajemen-ti/
https://netsolution.co.id/standarit-dan-framework-dalam-manajemen-ti/
https://netsolution.co.id/standarit-dan-framework-dalam-manajemen-ti/


e. PRINCE2 

PRINCE2 merupakan singkatan dari Projects IN a Controlled Environment, 

merupakan standar de facto untuk metode manajemen proyekyang 

dimiliki oleh UK Cabinet Office.  

 

f. ISO/IEC 20000 

ISO/IEC 20000 adalah Service Management System (SMS) atau sistem 

manajemen layanan merupakan standarisasi internasional untuk 

manajemen layanan TI.  

g. ISO 21500 

ISO 21500 adalah standar yang secara generik merupakan petunjuk 

mengenai konsep dan proyek dari manajemen proyek yang merupakan 

bagian terpenting dalam realisasi proyek yang sukses. Dapat digunakan 

untuk seluruh jenis organisasi dan dapat diterapkan apda setiap jenis 

proyek, tanpa terkendala ukuran, kompleksitas, dan durasi. ISO 21500 

adalah standar informal secara umum lebih merupakan guideline 

ketimbang metodologi yang bersertifikasi.  

h. ISO/IEC 38500 

ISO/IEC 38500 merupakan standar yang memberikan prinsip umum 

mengenai peran dan manejemen IT governance dengan tanggungjawab 

bisnis (contoh : BoD dan tim manajemen).  

Standar ini mendukung manajemen bisnis dalam melaksanakan supervisi 

terhadap organisasi TI dan membantunya memastikan bahwa TI 

memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Di mana 

standart terdiri dari 6 prinsip, sebagai berikut : 

1. Responsibility 

2. Strategy 

3. Acquisition 

4. Performance 

5. Conformance 



6. Human behaviour 

Selain itu ISO/IEC 38500 juga menjamin bahwa manajemen telah 

melaksanakan konformitas dengan implementasi tata kelola organisasi 

yang baik (good overnance). 

i. TOGAF 

TOGAF adalah kerangka kerja enterprise architecture dari Open Group 

Standard yang memungkinkan setiap organisasi memiliki pendekatan 

terstruktur untuk pengelolaan implementasi teknologi, secara khusus 

dalam desain teknologi perangkat lunak, pengembangannya, dan 

peratawatan. Dipublikasikan tahun 1995 berdasarkan US Department of 

Defence Technical Architecture Framework for Information 

Management (TAFIM).  

j. ISO/IEC 27001 

ISO/IEC 27001 merupakan standarisasi untuk ISMS (Information Security 

Management System) yang isinya merupakan pedoman pentunjuk dan 

prosedur praktis pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan 

Informasi. ISO27001 lebih memfokuskan diri pada aspek manajemen 

pelaksanaan. Dimana output dokumennya merinci hingga detil aktivitas 

keamanan yang mesti dilakukan.  
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A. IT AUDIT 

Audit teknologi informasi bentuk pengawasan dan pengendalian dari 

infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi 

ini dapat berjalan bersama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan 

kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis dengan audit IT . Dalam 

pelaksanaannya, auditor IT mengumpulkan bukti-bukti yang memadai 

menggunakan berbagai teknik seperti survey, wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Auditor IT menerapkan teknik audit berupa komputer yang sering 

juga disebut dengan CAAT (Computer Aided Auditing Technique) teknik ini 

biasanya digunakan untuk menganalisa data, seperti data transaksi penjualan, 

pembelian, transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain sebagainya. 

Tujuan IT audit yaitu untuk memastikan apakah pada suatu entitas memiliki 

pengendalian internal yang memadai dan memiliki langkah-langkah pencegahan 

atas risiko bisnis dari sistem informasi yang dijalankannya untuk melindungi 

tujuan dari sebuah organisasi.  

Manfaat pada saat Implementasi  

• Institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan 

kebutuhan atau memenuhi acceptance criteria. 

• Mengetahui apakah pengguna telah siap menggunakan sistem tersebut. 

• Mengetahui apakah hasil sesuai dengan harapan manajemen. 

Berkaitan dengan penilaiannya, IT Audit melakukan evaluasi dengan memastikan 

apakah sistem informasi dapat memenuhi availability, 

confidentiality, dan integrity dengan indikator : 

1. Apakah sistem informasi bisa diakses setiap waktu 

2. Apakah sistem informasi hanya bisa diakses oleh pengguna yang ter-

otorisasi 

3. Apakah informasi yang ada di dalamnya selalu akurat, bisa diandalkan 

dan up to date. 



 

B.      SEO (Search Engine Optimization) 

Search Engine Optimization atau SEO adalah tindakan atau praktik untuk 

mengoptimalkan website agar bisa muncul dihalaman petama mesin 

pencari. Optimasi ini memungkinkan search engine atau teratas hasul 

pencarian atau tidak. SEO memiliki beberapa manfaat yaitu, 

memberikaninformasi yang relevan, menjadikan mesin pencari sebagai 

sumber yang handal, dan mendatangkan lebih banyak trafik organik.  

Ada 3 cara kerja SEO untuk stiap pencarian yang dikirmkan, yaitu: 

a. Crawling, yaitu proses ini terjadi pada tahap awal. Crawling akan 

mengumpulkan informasi dari seluruh website. 

b. Indexing, yaitu setelah mengumpulkan informasi, web crawler akan 

menyimpannya di entry list: index. 

c. Ranking, yaitu hasil peringkat akan ditampilkan secara berurutan 

berdasarkan pada pencarian yang paling sesuai. 

- Tipe trafik SEO 

Terdapat tiga jenis trafik yang dapat digolongkan sesuai dengan fungsi 

dan kinerjanya masing – masing: 

a. Quality Traffic 

Tipe yang pertama adalah quality traffic atau lebih dikenal dengan trafik 

yang berkualitas. Untuk menentukan nilai kualitas trafik, dapat diukur 

dari seberapa besar nilai dari konversi yang dihasilkan dari data 

pengunjung yang masuk pada website anda. 

Untuk website bisnis, semakin banyak pengunjung situs yang berganti 

menjadi pembeli, maka semakin baik pula kualitas trafik dari website 

anda. 

b.  Quantity of Traffic 

Kuantitas dari sebuah trafik juga sangat diperhitungkan untuk 

meningkatkan performa sebuah website. Semakin banyak pengunjung 



yang masuk pada setiap halaman website anda, maka semakin besar nilai 

trafik yang dapat anda peroleh.  

Jadi, ketika anda mengembangkan situs web bisnis, maka anda perlu 

memperbanyak halaman dengan konten yang berkualitas. Dimana, anda 

dapat membuat kumpulan artikel dalam bentuk blog yang 

mengandung keyword yang bersifat informasional.  

c.  Organic Traffic 

Dan tipe yang terakhir adalah trafik organik, dimana sangat disukai oleh 

pemilik website karena tidak membutuhkan biaya atau gratis. Dengan 

trafik organik, juga dapat mendatangkan jumlah pengunjung yang lebih 

banyak serta meningkatkan konversi. 

- Manfaat dari SEO 

Terdapat beberapa manfaat yang dapat anda peroleh dari adanya SEO. 

Berikut ini, merupakan beberapa penjelasan berkaitan dengan hal 

tersebut. 

a. Meningkatkan Trafik Pengunjung 

Dengan adanya SEO, maka manfaat yang dapat anda dapatkan adalah 

meningkatnya jumlah trafik pengunjung website secara organik. Anda 

tidak perlu mengeluarkan biaya untuk promosi iklan.  

b. Meningkatkan Konversi Bisnis 

Nilai konversi juga akan ikut meningkat dengan adanya SEO. Pastikan 

untuk menargetkan keyword transactional untuk mendapatkan 

pengunjung yang ingin membeli produk atau jasa anda. 

c. Menjangkau User yang Lebih Luas 

SEO juga dapat menjangkau user yang lebih luas. Cukup dengan 

membuat artikel blog, dengan menerapkan keyword yang bersifat 

informasional, serta melakukan optimasi baik dengan on 

page, maupun off page. 

d. Mendapatkan Keuntungan Bisnis dalam Jangka Waktu yang 

Panjang 



Dan manfaat yang terakhir adalah mendapatkan keuntungan (profit) 

dalam jangka waktu yang lebih lama. Pastikan juga untuk selalu 

melakukan optimasi terhadap website anda secara berkala dan 

melakukan riset kompetitor dan mengikuti perkembangan dari 

algoritma update Google. 

 

C. Framework IT AUDIT 

 

 
        Gambar 1. Standart dan Framework dalam manajemen TI 

 
Standart atau framework ini dibuat biasanya merupakan hasil kolaborasi 

pakar atau expert di bidangnya masing-masing dan merupakan ekstraksi 

dari good practices atau best practices yang selama ini dimanfaatkan 

dalam bidang teknologi informasi. Dengan demikian kita tak perlu 

lagi trial and error untuk mendapatkan formulasi memadukan proses 

bisnis dan kegiatan TI yang terbaik.  

Berikut ini adalah standar atau framework yang paling banyak digunakan 

dalam pengembangan manajemen TI: 

a. COBIT 



COBIT yang merupakan singkatan dari Control Objectives for Information 

and Related Technology, dimiliki dan didukung oleh ISACA. Pertamakali di 

luncurkan pada tahun 1996 sebagai COBIT. Versi yang terbaru saat ini 

adalah COBIT 2019 namun hingga saat ini COBIT 5 masih digunakan 

secara luas sebagai framework IT untuk  Tata Kelola informasi teknologi. 

COBIT merupakan framework IT yang digunakan untuk membantu kita 

dalam mengoptimalisasikan value atau nilai suatu organisasi enterprise 

melalui TI dengan cara menjaga keseimbangan antara realisasi 

keuntungan, optimalisasi risiko, dan pemanfaatan sumberdaya. Kerangka 

kerja TI ini mengcover baik bisnis maupun unit TI dalam keseluruhan 

organisasi.  

b. ITIL 

ITIL, singkatan dari Information Technology Infrastructure Library, 

merupakan seperangkat guideline (petunjuk) dan best practices untuk 

kebutuhan IT Service Management (ITSM) atau Manajemen Layanan 

Teknologi Informasi (MLTI). Merupakan framework TI yang dikeluarkan 

oleh AXELOS Limited.  

c. CMMI 

Framework CMMI merupakan singkatan dari Capability Maturity Model 

Integration, merupakan model yang sudah terkenal secara global sebagai 

model referensi yang dikembangkan melalui best practices yang 

memberikan petunjuk untuk meningkatkan proses yang dapat memenuhi 

target bisnis dari suatu organisasi.  

d. PMBOK 

Kepanjangan dari PMBOK adalah Guide to the Project Management Body of 

Knowledge, adalah suatu guideline yang secara internasioal diakui untuk 

digunakan sebagai metode manajemen proyek dan merupakan produk 

dari PMI (Project Management Institute), PMBOK adalah standar yang 

secara luas diterima dan diakui sebagai basis untuk keseluruhan metode 

manajemen proyek.  

https://netsolution.co.id/standarit-dan-framework-dalam-manajemen-ti/
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e. PRINCE2 

PRINCE2 merupakan singkatan dari Projects IN a Controlled Environment, 

merupakan standar de facto untuk metode manajemen proyekyang 

dimiliki oleh UK Cabinet Office.  

 

f. ISO/IEC 20000 

ISO/IEC 20000 adalah Service Management System (SMS) atau sistem 

manajemen layanan merupakan standarisasi internasional untuk 

manajemen layanan TI.  

g. ISO 21500 

ISO 21500 adalah standar yang secara generik merupakan petunjuk 

mengenai konsep dan proyek dari manajemen proyek yang merupakan 

bagian terpenting dalam realisasi proyek yang sukses. Dapat digunakan 

untuk seluruh jenis organisasi dan dapat diterapkan apda setiap jenis 

proyek, tanpa terkendala ukuran, kompleksitas, dan durasi. ISO 21500 

adalah standar informal secara umum lebih merupakan guideline 

ketimbang metodologi yang bersertifikasi.  

h. ISO/IEC 38500 

ISO/IEC 38500 merupakan standar yang memberikan prinsip umum 

mengenai peran dan manejemen IT governance dengan tanggungjawab 

bisnis (contoh : BoD dan tim manajemen).  

Standar ini mendukung manajemen bisnis dalam melaksanakan supervisi 

terhadap organisasi TI dan membantunya memastikan bahwa TI 

memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Di mana 

standart terdiri dari 6 prinsip, sebagai berikut : 

1. Responsibility 

2. Strategy 

3. Acquisition 

4. Performance 

5. Conformance 



6. Human behaviour 

Selain itu ISO/IEC 38500 juga menjamin bahwa manajemen telah 

melaksanakan konformitas dengan implementasi tata kelola organisasi 

yang baik (good overnance). 

i. TOGAF 

TOGAF adalah kerangka kerja enterprise architecture dari Open Group 

Standard yang memungkinkan setiap organisasi memiliki pendekatan 

terstruktur untuk pengelolaan implementasi teknologi, secara khusus 

dalam desain teknologi perangkat lunak, pengembangannya, dan 

peratawatan. Dipublikasikan tahun 1995 berdasarkan US Department of 

Defence Technical Architecture Framework for Information 

Management (TAFIM).  

j. ISO/IEC 27001 

ISO/IEC 27001 merupakan standarisasi untuk ISMS (Information Security 

Management System) yang isinya merupakan pedoman pentunjuk dan 

prosedur praktis pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan 

Informasi. ISO27001 lebih memfokuskan diri pada aspek manajemen 

pelaksanaan. Dimana output dokumennya merinci hingga detil aktivitas 

keamanan yang mesti dilakukan.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 



DESKRIPSI ORGANISASI 
Koperasi Kredit Rukun adalah lembaga perkoperasian yang bergerak dibidang jasa 

dengan cara melayani peminjaman dan tabungan berupa uang dengan tujuan untuk masa depan 

dari Anggotanya. 

Adapun merek buku tabungan yang ada di Koperasi Kredit Rukun yaitu Butu Tabungan 

Anggota, Simpanan Bunga Harian (Sibuhar), Simpanan Khusus Berjangka (Sisuska), dan 

Simpanan Tanpa Bunga (Sitaba). Oleh karena itu untuk menunjang dari proses-proses tersebut 

maka Koperasi Kredit Rukun membuat sebuah program untuk semua transaksinya secara 

online menggunakan DB IBExpert dan Servernya menggunakan Server Sikopdit OL. 

Sampai dengan tahun 2021 ini Koperasi Kredit Rukun memiliki anggota sebanyak 12.000 
orang yang tersebar diseluruh sumatera selatan. 

Dengan organisasi tersebut terdapat Pengurus, Manager, dan Pegawai yang berperan dalam 
Sistem Pengendalian Internal tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui sistem 
pengendalian internal melalui tindakan-tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manager 
dan pegawai yang memadai untuk memberikan keyakinan agar tujuan organisasi tersebut 
tercapai. 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah disampaikan di atas, maka penulis 

menyimpulkan bahwa paper ini dibuat berdasarkan rumusan masalah seperti Apa yang 

Dimaksud Pengendalian Internal dan Apa saja Implementasi atas Sistem Pengendalian Internal 

dan Kepatuhan Internal dalam organisasi tersebut. 

TUJUAN 

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa tujuan yang diharapkan oleh penuulis adalah 

sebagai mengetahui pengertian pengendalian Internal dan apa implmentasi yang didapat dari 

Sistem pengendalian Internal dalam organisasi. 

 

 

 



LANDASAN TEORI 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem 

Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 

dilakukakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan yag memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan. Dalam laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan 

dalam peraturan perundang-undangan dalam Negara, bahwa Koperasi tersebut bisa dibilang 

sangat patuh karena adanya Team IT yang bertugas mengamankan aset-aset yang ada melalui 

CCTV yang dibantu oleh Satpam untuk mengawasinya, dan laporan keuangan yang selalu 

selesai tepat waktu sesuai jadwal karena ditangani oleh Team Accounting, dan adanya Teller 

untuk memudahkan anggota dalam bertransaksi. 

Berikut ini adalah contoh Organisasi dalam Koperasi Kredit Rukun 

 

 



Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab dari unit Kerja yang ada di Koperasi Kredit 

Rukun Palembang : 

No Manajer Manajer bertugas dalam melakukan koordinator, 
perencanaan, dan pemantauan dalam sebuah organisasi 
melalui pengawasan apapun yang terjadi dalam organisasi 
tersebut 
Melakukan pemantauan pengendalian intern dilingkungan 
Koperasi Kredit Rukun Palembang 
Melakukan pemantauan terhadap urut-urut kerja yang 
terjadi di Koperasi Kredit Rukun meliputi dalam hal 
pengembangan organisasi 

1 IT Melakukan agar setiap yang berhubungan dengan IT 
berjalan dengan lancar 
Melakukan perbaikan terhadap apa yang menjadi 
permasalahan IT di Koperasi Kredit Rukun 
Melaksanan pemantauan aset dan ruang lingkup kerja 
melalui CCTV 

2 Accounting Memastikan laporan keuangan dapat terselesaikan 
Memastikan aset yang terdapat di Koperasi Kredit Rukun 
aman dan terkendali 

3 Kepala Koordinator Memastikan setiap wilayah yang dipegang agar berjalan 
dengan lancar 
Memastikan agar tempat yang dipegang mengalami 
kemajuan setiap tahunnya 
Melakukan terobosan-terobosan yang bagus dalam 
pengembangan Tempatnya 

4 Personalia  Melakukan sosialisasi dan koordinasi. 
 Menyusun absensi dan daftar hadir karyawan. 
 Menyiapkan perjanjian kerja dengan karyawan baru. 

5 Sekretaris Umum Melakukan pengaturan agenda, mengetik, mengurus, dan 
menata dokumen, menjadi perantara dengan pihak eksternal, 
menyiapkan rapat atau kegiatan lain, dan sebagainya. 

6 Kasir  Melakukan proses transaksi penjualan. ... 
 Melakukan packing barang belanjaan customer. ... 
 Melakukan pengecekan barang sebelum diserahkan kepada 

pelanggan. ... 
 Mencatat data penjualan. ... 
 Memberi informasi mengenai produk kepada customer. 

7 Bagian Lapangan menginformasikan, mengingatkan, serta menagih kewajiban 
nasabah melalui media telepon. 

8 Adm. Umum  Menerima Panggilan Telepon. 
 Membuat Agenda Kantor. 
 Entri Data Perusahaan. 
 Melakukan Arsip Data. 

 



 

Bagian Organisasi Koperasi Kredit mempunyai tugas dalam pelaksanaan internalnya yaitu 
melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja di tahun selanjutnya, rencana strategik, dan 
laporan akuntanbilitas kerja dan implementasi pengelolaan kinerja. 

 

 

OKE Setelah saya membahas tentang Bagian Internal yang ada di KSP Kopdit Rukun 
Palembang, saya akan membahas tentang beberapa SEO Audit 

 

Dalam pemanfaatan pengambilan Pengendalian Internal diperlukan dalam SEO Audit sebagai 
berikut : 

1. Google Search Console 
Google Search Console (GSC) merupakan SEO audit tool yang bisa Anda gunakan 
untuk memperoleh insight tentang kinerja organik website Anda. Alat ini disediakan 
oleh Google serta gratis untuk digunakan. 
Dari GSC, Anda akan mendapat berbagai informasi mengenai masalah SEO teknis 
yang paling umum. GSC juga bisa digunakan untuk memverifikasi bahwa Google 
crawler dapat mengakses sebuah halaman website Anda dan memastikan halaman 
web dapat terindeks. 
 
Secara garis besar, berikut beberapa kegunaan dari GSC : 
a. Memahami kinerja website seperti jumlah click, impressions, Click-Through Rate 

(CTR) , posisi rata-rata. 
b. Menemukan error seperti 404 errors, crawl issues, halaman yang diblokir oleh 

robots.txt, dll 
c. mengirim sitemap 
d. menemukan masalah keamanan 
e. menginformasikan Google mengenai perumahan nama domain 
f. dan masih banyak lagi 

Google Search Console menjadi salah satu alat yang sering diandalkan untuk 
mengaudit performa sebuah website. Dengan GSS, Anda dapat mengetahui apa saja 
masalah yang dilihat oleh Google ketika mereka melakukan perayapan dan 
pengindeksan sehingga perbaikan dapat segera dilakukan.   

2. Gtmetrix 
GTmetrix adalah alat untuk menganalisis kinerja situs web dan berisi berbagai solusi 
untuk memperbaikinya. Secara garis besar, GTmetrix akan memperingatkan Anda 
tentang masalah teknis pada sebuah halaman web yang dapat mempengaruhi 
kecepatan situs dan pengalaman pengguna.  
 
Alat ini dapat meng-capture performa website dan menganalisanya menggunakan 
aturan yang sama seperti Google Pagespeed serta YSlow kemudian menentukan skor 
dari hasil analisis tersebut. Dengan GTmetrix, Anda dapat menerapkan solusi 



optimasi dengan tepat karena GTmetrix dapat memvisualisasi page load time 
berdasarkan total page size dan total request. 
 
 
 

3. Screaming Frog SEO Spider 
Screaming frog merupakan SEO audit tool untuk menganalisis dan mengaudit 
masalah teknis SEO. Beberapa hasil audit yang bisa Anda peroleh dari Screaming 
Frog seperti menemukan broken links, konten duplikat, generate XML sitemaps,  
menemukan halaman dengan metadata yang kurang dioptimalkan, dan masih banyak 
lagi. 
Screaming Frog tersedia dalam versi gratis dan berbayar. Untuk versi gratis, 
Screaming Frog dapat merayapi hingga 500 URL dan membantu mendiagnosis semua 
masalah SEO teknis yang paling umum. Sedangkan versi berbayar, alat ini 
menawarkan batas perayapan unlimited dengan beragam fitur tambahan yaitu 
integrasi Google Analytics, integrasi dengan PageSpeed Insight, rendering JavaScript, 
crawl configuration, dan lain-lain. 
 

4. SEMrush Site Audit 
SEMrush memiliki kemampuan untuk mengaudit SEO dan mendiagnosis lebih dari 
130 masalah teknis di dalamnya. Alat ini akan menunjukkan masalah teknis teratas 
yang sudah mempengaruhi kinerja website, sehingga Anda dapat memprioritaskan 
strategi optimasi apa yang harus segera dilakukan. 
Untuk menggunakan alat audit ini, SEMrush menyediakan beberapa paket data. 
Meskipun demikian, SEMRush juga memberikan layanan gratis dengan beberapa 
kegunaan seperti : 
a. melakukan analisis domain dan kata kunci dengan batas maksimal 10 pencarian 

perhari. Analisa domain dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan dan 
kelemahan dari kompetitor Anda. Sedangkan analisa kata kunci akan membantu 
Anda menemukan kata kunci terbaik yang bisa digunakan website Anda. 

b. dapat mengcrawling 100 halaman dari situs web Anda untuk menemukan 
masalah. 

c. melacak posisi website berdasarkan 10 kata kunci yang Anda targetkan. 
d. dan lain-lain 

 
5. Google PageSpeed Insights 

Google PageSpeed Insights adalah alat audit SEO teknis yang berfokus pada 
pengoptimalan page speed atau kecepatan halaman website. Perlu Anda ketahui, 
pagespeed dapat mempengaruhi peringkat Google serta membawa dampak pada user 
experience. Jadi ketika melakukan optimasi, Anda perlu memperhatikan page speed 
website Anda.  
Google PageSpeed ini cukup mudah untuk digunakan, Anda hanya perlu 
memasukkan URL pada kolom yang tersedia dan Google PageSpeed Insights akan 
menganalisis website Anda. Google PageSpeed Insight juga akan memberikan 
rekomendasi untuk membuat page loading website Anda berjalan dengan lebih cepat.  

 



 

 

 

Dalam fase Audit dalam mengaudit harus dalam fase ini, sebagai berikut : 

a. Technical SEO audit : untuk mencari tahu bagaimana kondisi kesehatan 
website. Apakah website sudah cukup SEO friendly atau belum 

b. Keyword & Content audit : Audit ini untuk mencari tahu bagaimana performa 
content yang sudah dimiliki oleh klien. 

c. Backlink audit : Untuk mengetahui backlink profile yang dimiliki. 

Namun bila SEO Audit tidak dilakukan maka akan tampil dalam hal berikut ini 

SEO yang dijalankan tanpa perencanaan strategi SEO, setidaknya akan menimbulkan 
4 masalah besar, seperti ; 

1. Website tidak memenuhi syarat SEO-friendly 
Masalah ini sering muncul pada website yang berbasis framework seperti Vue, 
React, Laravel dan framework lainnya. 
Pengembangan website berbasis framework banyak dipilih karena sangat 
mudah untuk dikembangkan secara mandiri oleh para developer. 
Akan tetapi masalah akan muncul saat website dikembangkan tidak disertai 
dengan kebutuhan dasar SEO, yaitu harus mudah di crawl (dijelajahi) dan bisa 
di index. 
 

2. Halaman landas sulit naik ke peringkat lebih tinggi 
“Content is the King” 
Content jadi senjata utama dalam menjalankan strategi SEO. 
Tapi semenarik apapun content / artikel kita, jika tidak di optimasi secara 
maksimal tentu akan sulit untuk mendapatkan peringkat terbaik di hasil 
pencarian Google. 
 

3. Website hilang dari daftar hasil pencarian Google 
Ada banyak penyebab halaman website hilang dari daftar hasil pencarian 
Google. Tapi masalah yang cukup sering ditemukan selalu diawali dengan 
menjalankan SEO dengan cara asal-asalan dan bertentangan dengan aturan-
aturan Google. Akibatnya website di deindex oleh Google atau bahkan terkena 
penalty. 
 

4. Ramai dikunjungi tapi sangat minim konversi 
Dari campaign yang dijalankan mungkin kita sudah berhasil menarik cukup 
banyak pengunjung ke website. Bahkan dari artikel-artikelnya sudah mampu 
meningkatkan jumlah kunjungan website dari bulan-ke-bulan. 
Tapi apakah juga dibarengi dengan meningkatnya jumlah konversi? 
Masalah ini sering muncul dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara target 
kata kunci dengan bisnis. Hasilnya pengunjung masuk tidak sesuai target pasar. 
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Paper IT Audit, SEO, dan Framwork 

IT Audit  

Audit teknologi informasi merupakan suatu bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur 

teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan secara bersamaan 

dengan audit finansial dan internal, atau dengan kegiatan evaluasi dan pengawasan lainnya. Istilah lain 

dari audit teknologi informasi yaitu audit computer yang banyak di pakai untuk menentukan apakah 

asset system informasi perusahaan itu bekerja secata efektif dan integrative dalam mencapai target 

organisasi. 

Dalam pelaksanaan auditor TI mengumpulkan bukti yang memadai melalui berbagai Teknik yaitu 

survey, wawancara, observasi dan dokumentasi. Auditor TI menerapkan Teknik audit dengan bantuan 

computer, yang di sebut dengan Computer Aided Auditing Technique (CAAT), Teknik ini di pakai 

untuk menganalisa data, misalnya dta transaksi pembelian, penjualan dan transaksi aktivitas persedian, 

nasaba dll.  

 

Tujuan IT AUDIT 

 

Audit IT Mempunyai tujuan yaitu : 

• Availability ketersediaan informasi, apakah informasi pada perusahaan dapat menjamin 

dan ketersediaan informasi tersedia setiap saat. 

• Confidentiality / kerahasiaan informasi, apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem 

informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak - pihak yang berhak dan memiliki 

otorisasi. 

• Integrity, apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan tepat waktu. 

 

 



 

Jenis – jenis IT AUDIT. 

1. Sistem dan Aplikasi. yaitu Audit yang berfungsi untuk memeriksa sistem dan aplikasi 

sesuai dengan kebutuhan organisasi, berdayaguna, dan memiliki kontrol yang cukup baik 

untuk menjamin keabsahan, kehandalan, tepat waktu, dan keamanan pada input, proses, 

output pada semua tingkat kegiatan sistem. 

2. Fasilitas Pemrosesan Informasi. Audit berfungsi untuk memeriksa fasilitas pemrosesan 

terkendali untuk menjamin ketepatan waktunya, ketelitian, dan pemrosesan aplikasi yang 

efisien dalam keadaan normal dan buruk. 

 3. Pengembangan Sistem. Audit berfungsi untuk memeriksa sistem yang dikembang 

mencakup kebutuhan obyektif organisasi. 

 4. Arsitektur perusahaan dan manajemen TI. Audit yang berfungsi untuk memeriksa 

apakah manajemen TI dapat mengembangkan struktur organisasi dan prosedur yang 

menjamin kontrol dan lingkungan yang berdaya guna untuk pemrosesan informasi. 

5. Client/Server, Telekomunikasi, Intranet dan Internet. Suatu audit berfungsi untuk 

memeriksa control – kontrol berfungsi pada client, server, dan jaringan yang 

menghubungkan client dan server. 

Prosedur IT AUDIT, Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti - bukti bagaimana system 

informasi dikembangkan, dioperasikan, diorganisasikan, serta bagaimana praktek 

dilaksanakan: 

1. Apakah IS melindungi aset institusi: asset protection, availability · Apakah 

integritas data dan sistem diproteksi secara cukup (security, confidentiality)? 

2.  Apakah operasi sistem efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi, dan 

lain-lain. 

Metodologi IT AUDIT Dalam prakteknya, Adapun tahapan - tahapan dalam audit IT tidak 

berbeda dengan audit pada umumnya, sebagai berikut: 

1.Tahapan Perencanaan. Sebagai suatu pendahuluan mutlak perlu dilakukan agar auditor 

mengenal benar obyek yang akan diperiksa sehingga menghasilkan suatu program audit 

yang didesain sedemikian rupa agar pelaksanaannya akan berjalan efektif dan efisien. 

2.Mengidentifikasikan resiko dan kendali. Untuk memastikan bahwa qualified resource 

sudah dimiliki, dalam aspek ini SDM yang berpengalaman dan juga referensi praktek – 

praktek terbaik.  



 

3.Mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti. Melalui berbagai teknikantara lain  

survei, interview, observasi, dan review dokumentasi 

4.Mendokumentasikan. Mengumpulkan temuan-temuan dan mengidentifikasikan dengan 

audit. 

5.Menyusun laporan. Mencakup tujuan pemeriksaan, sifat, dan kedalaman pemeriksaan 

yang dilakukan. 

Lembar Kerja IT AUDIT 

 •   Stakeholders: 

– Internal IT Deparment 

– External IT Consultant 

– Board of Commision 

– Management 

 – Internal IT Auditor 

– External IT Auditor 

• Kualifikasi Auditor: 

– Certified Information Systems Auditor (CISA) 

 – Certified Internal Auditor (CIA) 

– Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 

• Output Internal IT: 

– Solusi teknologi meningkat, menyeluruh & mendalam 

 – Fokus kepada global, menuju ke standard-standard yang diakui 

• Output External IT: 

– Rekrutmen staff, teknologi baru dan kompleksitasnya 

– Outsourcing yang tepat 

 – Benchmark / Best-Practices 

• Output Internal Audit & Business: 

– Menjamin keseluruhan audit 

– Budget & Alokasi sumber daya 

– Reporting 

 

 



 

SEO 

Pengertian SEO  

Search Engine Optimization atau SEO yaitu upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan 

peringkat teratas di hasil pencarian. Dengan mendapatkan rangking tertinggi di hasil pencarian, 

potensi trafik organik pun meningkat. Selain menghasilkan trafik organik yang tertinggi, SEO 

juga akan membantu mendapatkan trafik yang tepat. Jadi tidak hanya fokus pada trafik tinggi, 

tetapi juga trafik yang tepat sesuai dengan tujuan utama website.  

Definisi umum SEO adalah cara untuk mengoptimalkan situs web agar masuk pada peringkat 

teratas di hasil pencarian, khususnya pada organic research. Yang mana, pencarian organik 

tersebut dilakukan oleh user atau saat memasukkan kata kunci pencarian (keyword) pada 

browser dan search engine Google. 

Cara Kerja SEO 

Mesin pencari menggunakan algoritma tertentu guna untuk menentukan konten mana yang 

layak menempati ranking teratas dari hasil pencarian. Ini berlaku untuk semua mesin pencari 

baik itu Google, Yahoo!, Bing, maupun Duckduckgo.  

Google selalu memperbarui algoritma untuk memberikan hasil pencarian yang maksimal serta 

lebih relevan dan solutif untuk penggunanya. Dari 2011 sampai saat ini, setidaknya sudah ada 

delapan major update untuk algoritma Google. 

Jadi harus selalu update tentang algoritma Google. Sebab Langkah yang optimasi berdasarkan 

algoritma lama Google tidak akan memberikan efek apa pun. Misalnya, salah satu taktik lama 

yang digunakan ialah keyword stuffing. Keyword stuffing adalah praktik memasukkan focus 

keyword sebanyak - banyaknya di sebuah artikel.  

Namun, dengan adanya pembaruan algoritma Google, hingga kini taktik tersebut tidak lagi 

efektif. Bahkan Anda bisa terkena penalti jika ketahuan mempraktikkannya. Konten Anda bisa 

dianggap berisi spam jika terlalu banyak mengulang focus keyword.  

 



 

 

8 Indikator Utama SEO 

Indikator utama SEO selalu berubah secara berkala. Perubahan indikator ini bergantung pada 

algoritma Google.  

1. Struktur URL 

Struktur URL yang sederhana memudahkan mesin pencari untuk mengenali website dan topik 

utama yang di bahas. Berikut adalah contoh struktur URL yang ideal: 

https://www.namawebsiteanda.com/judulkonten 

2. Penggunaan SSL/TLS 

Sejak 2014, Google mulai mengutamakan website - website yang menggunakan SSL/TLS. 

Sebab website dengan SSL/TLS mengenkripsi semua transfer data yang terjadi di website 

tersebut.  

3. Topik Konten 

Kita harus memiliki beberapa topik utama yang saling berhubungan untuk membangun struktur 

website yang baik.  

4. Search Intent 

Sutu kata kunci bisa dimaksudkan untuk dua hal yang berbeda atau lebih. Search intent atau 

maksud dari pencarian adalah apa yang diinginkan oleh pencari yang banyak terhadap satu kata 

kunci tertentu. 

5. Struktur Konten 

Selain menyesuaikan konten dengan search intent, kita juga dapat membuat konten yang mudah 

dipahami. Mudahkan pembaca dalam menemukan jawabannya di konten Anda dengan struktur 

yang jelas dan rapi.  

6. Meta Tags 

Meta tags terdiri dari title tag dan meta description. Fungsinya adalah membantu Google untuk 

memahami keseluruhan konten di sebuah halaman website. Pertama, title tag adalah judul 

artikel yang muncul di hasil pencarian. Judul artikel tidak bisa terlalu panjang karena Google 

akan memotongnya sesuai standar yang berlaku.  

 

 

https://www.namawebsiteanda.com/judulkonten
https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-ssl/


 

7. Backlink 

Backlink menjadi salah satu faktor utama SEO. Semakin banyak backlink ke website, Google 

akan menganggap website memiliki kredibilitas tinggi. Namun, backlink tersebut juga harus 

berasal dari website atau blog berkualitas, bukan blog atau website berkualitas rendah.  

8. Kecepatan Website 

Kecepatan loading website berperanan penting dalam SEO. Sejak 2018, Google menetapkan 

kecepatan loading website (di desktop dan perangkat mobile) sebagai salah satu indikator utama 

SEO. Semakin cepat loading website, semakin besar kemungkinan mendapatkan ranking 

tertinggi di hasil pencarian Google. 

Jenis-Jenis SEO 

Ada dua jenis SEO, yaitu SEO on page dan SEO off page. Keduanya sama - sama penting dan 

saling berkaitan. Jadi harus menerapkan keduanya untuk praktik SEO di website makin optimal. 

SEO On Page 

Apa itu SEO on page? SEO on page adalah Langkah untuk optimasi SEO yang dilakukan di 

dalam website. Beberapa langkah optimasi SEO on page meliputi: permalink, judul konten, 

struktur konten, penggunaan heading, kecepatan website, tema responsif, hingga internal 

linking.  

SEO Off Page 

Berbeda dari SEO on page, SEO off page adalah sejumlah langkah optimasi SEO yang 

dilakukan di luar website. Dapat mengoptimasi konten dan website saja belum cukup. banyak 

faktor di luar website yang dapat berpengaruh terhadap kualitas SEO. 

Kenapa SEO Penting untuk Website? 

SEO bukan jadi pilihan lagi, namun kewajiban untuk semua website. Mengapa langkah 

optimasi ini begitu penting? Apa manfaatnya untuk website? 

1. Mesin Pencari adalah Sumber Informasi 

2. Trafik Didominasi Konten di Halaman Pertama 

https://searchengineland.com/google-speed-update-page-speed-will-become-ranking-factor-mobile-search-289904


 

3. Website Anda Ditemukan Melalui Berbagai Kata Kunci 

4. Brand Awareness dan Kredibilitas Meningkat 

5. Trafik Organik Lebih Mudah Dikonversi  

 

FRAMWORK 

Framework atau kerangka kerja adalah istilah yang sangat sering muncul dalam dunia 

developer. Istilah ini memiliki fungsi yang sangat besar bagi pengembangan kode program 

secara sistematis. Saat ini, seorang pengembang khususnya dalam bidang web development 

diharuskan untuk mempelajari dan menggunakan sebuah kerangka kerja dalam pembuatan 

perangkat lunak. 

Keuntungan lain yaitu untuk mengembangkan perangkat lunak dengan penyusunan kode yang 

secara terstruktur dan konsisten. Kode yang baik merupakan kode yang dapat dimengerti oleh 

mesin pengembang (developer). 

Pengertian Framework 

Framework adalah kerangka kerja yang dapat mengembangkan aplikasi berbasis website 

maupun desktop. Kerangka kerja ini sangat membantu developer dalam menuliskan sesuatu 

dengan lebih terstruktur dan tersusun rapi. 

Kerangka kerja diciptakan untuk mempermudah kinerja dari programmer. Sehingga, seorang 

programmer tidak perlu untuk menuliskan kode secara berulang – ulang. 

Fungsi Framework 

Sebagai developer, harus mengetahui tujuan dari penggunaannya untuk kepentingan pembuatan 

aplikasi. Sehingga, untuk memproses pengerjaan aplikasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan framework yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan project. Berikut merupakan 

beberapa fungsi kerangka kerja dalam web development. 

a. Kode program lebih terstruktur 

Fungsi framework utama adalah membuat source code menjadi lebih terstruktur. 

b. Membantu kinerja dari developer 

Fungsi kedua adalah membantu kinerja developer itu sendiri.  



 

c. Meningkatkan keamanan perangkat lunak / website 

Selain membantu kinerja developer, keamanan website maupun software juga akan meningkat.  

d. Pemeliharaan dan dokumentasi dari website lebih mudah 

Apabila ingin menambahkan atau mengurangi beberapa fitur dari website yang di buat, maka 

dengan menggunakan framework dapat memudahkan untuk melakukan hal tersebut.  

e. Mempercepat dalam proses pembuatan website 

Fungsi yang terakhir adalah untuk mempercepat dalam proses pembuatan website.  

Hasil Cek Plagiat dengan https://searchenginereports.net/id/plagiarism-checker 
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1. IT Audit

1.1. Pengertian IT Audit

Audit teknologi informasi adalah bentuk mengawasi dan mengontrol

dari infrastruktur teknologi informasi secara keseluruhan. Audit TI dapat

bekerja berpasangan dengan tinjauan moneter dan tinjauan ke dalam, atau

dengan latihan pemeriksaan dan penilaian lain yang sebanding. Tinjauan TI

atau yang pernah disebut sebagai penyiapan informasi elektronik, kerangka

kerja data PC, dan tinjauan IS, pada awalnya merupakan perluasan tinjauan

biasa. Sebelumnya, persyaratan untuk pekerjaan tinjauan TI hanya datang

dari beberapa kantor.

Secara praktis, pemeriksa TI mengumpulkan bukti yang memadai

melalui prosedur yang berbeda termasuk studi, pertemuan, persepsi dan audit

dokumentasi. Satu hal yang menarik, bukti review yang diambil oleh

pemeriksa biasanya menyertakan bukti elektronik. Biasanya, peninjau TI

menerapkan metode pemeriksaan yang didukung PC, atau disebut CAAT

(Computer Aided Auditing Technique). Prosedur ini digunakan untuk

membedah informasi, misalnya informasi pertukaran transaksi, pembelian,

bursa pergerakan saham, latihan klien, dan lain-lain.



1.2. Tujuan IT Audit

Tujuan Audit Teknologi Informasi adalah untuk mengevaluasi desain

pengendalian internal sistem dan efektivitas. Tidak memiliki batasan pada

kecakapan dan keamanan konvensi, siklus kemajuan, dan administrasi TI.

Pembentukan kontrol sangat mendasar, namun harus ada konvensi keamanan

yang memadai sehingga tidak ada gangguan keamanan. Dalam bentuk Sistem

Informasi (SI), inspeksi adalah penilaian kerangka data, sumber informasi,

hasil, dan persiapan.

1.3. Jenis IT Audit

Menurut Goodman and Lawles, ada tiga pendekatan yang sistematis

untuk melakukan audit TI, yaitu :

a. Teknologi proses inovasi audit, memutuskan bahaya dalam membangun

proyek baik baru maupun lama. Tinjauan akan mensurvei seberapa

banyak pengalaman yang dimiliki organisasi dalam mempromosikan

barang-barangnya dan mengevaluasi inovasi yang digunakan oleh

organisasi.

b. Perbandingan Audit inovatif, Kapasitas untuk menyelidiki kreativitas

organisasi yang ditinjau, kontras dengan para pesaingnya. Itu melakukan

penyelidikan kantor kerja inovatif organisasi.

c. Audit teknologi posisi, tinjauan ini melihat inovasi bisnis yang harus

dijaga.

1.4. Proses IT Audit

Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan Audit

Teknologi Informasi :



a. Melakukan perencanaan audit

b. Mempelajari aset-aset teknologi informasi yang ada di organisasi dan

Mengevaluasi Kontrol

c. Melakukan pengujian dan evaluasi kontrol

d. Melakukan pelaporan

e. Mengikuti perkembangan evaluasi pelaporan

f. Membuat Dokumen Laporan

2. Search Engine Optimization (SEO)

2.1. Pengertian SEO

Search Engine Optimization atau SEO adalah cara untuk

mengoptimalkan situs web agar masuk pada peringkat teratas di hasil

pencarian, khususnya pada organic research. Yang mana, pencarian organik

tersebut dilakukan oleh user atau saat memasukkan kata kunci pencarian

(keyword) pada browser dan search engine Google.

Peningkatan desain situs web sangat berpusat pada tampilan menarik

yang diberikan oleh Google. Oleh karena itu, jika Anda membuat sebuah

situs, lebih baik untuk menyederhanakannya dengan SEO, karena Anda perlu

membutuhkan aset atau dana untuk memajukan publikasi di Google.

2.2. Manfaat SEO

Ada beberapa keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari SEO. Berikut

adalah beberapa klarifikasi yang diidentifikasi dengan ini:

a. Meningkatkan Trafik Pengunjung

b. Meningkatkan Konversi Bisnis

c. Menjangkau User yang Lebih Luas



d. Mendapatkan Keuntungan Bisnis dalam Jangka Waktu yang Panjang

2.3. Jenis SEO

Adapun beberapa jenis SEO pada penerapannya, yaitu antara lain :

a. SEO On Page: Merupakan sebuah teknik SEO yang difokuskan untuk

optimasi pada internal website. Aktifitas On Page ini menyangkut

rekayasa terhadap elemen dan isi sebuah website.

b. SEO Off Page: Merupakan langkah optimasi SEO terhadap suatu

website yang dilakukan diluar halaman (eksternal) website tersebut.

2.4. Cara Kerja SEO

Search engine memiliki tiga tugas utama dalam melakukan pencarian

sesuai permintaan, antara lain:

1. Crawling, dipercayakan dengan mengumpulkan data dari semua situs.

Satu halaman ke halaman lain, dan satu terhubung ke yang lain. Interaksi

ini adalah fase yang mendasari ukuran pekerjaan perbaikan desain situs.

2. Indexing, Jika sudah mengumpulkan data, web crawler akan menyimpan

data tersebut di bagian daftar: record.

3. Ranking, Indeks web akan menunjukkan substansi seperti yang

ditunjukkan oleh item daftar yang paling cocok dengan posisi semuanya.

3. Framework IT Audit

3.1. Pengertian Framework

Framework ialah sekumpulan perintah/fungsi dasar yang dapat membantu

dalam menyelesaikan proses-proses yang lebih kompleks, menangani berbagai

masalah dalam pemrograman seperti koneksi database, pemanggilan variable, dll.

Sehingga developer lebih fokus dan lebih cepat membangun aplikasi. Secara

sederhana dapat dijelaskan bahwa framework adalah kumpulan dari kapasitas



yang ada sehingga software engineer saat ini tidak perlu membuat kapasitas

(bermacam-macam perpustakaan) tanpa persiapan apapun, yang jelas disebut

kumpulan perpustakaan dalam sistem. Kapasitas standar yang sekarang dapat

diakses dalam suatu struktur adalah enkripsi, rapat, keamanan, kontrol gambar,

ilustrasi, persetujuan, transfer, tata letak, dan kapasitas yang berbeda.

3.2. Tools Framework

Adapun beberapa tools framework yang dapat digunakan antara lain :

1) COBIT (Control Objectives for Information and related Technology)

Manual standar untuk inovasi data yang dilatih dewan. Standar COBIT diberikan

oleh IT Governance Institute yang penting bagi ISACA. COBIT 4.1 adalah

adaptasi terbaru. COBIT memiliki 4 area inklusi, khususnya: Perencanaan dan

asosiasi (rencana dan organ), Pengadaan dan pelaksanaan (mendapatkan dan

melaksanakan), Pengiriman dan dukungan (menyampaikan dan mendukung),

Pengawasan dan penilaian (menyaring dan menilai). Peran utama COBIT adalah

memberikan pendekatan yang jelas dan praktik hebat untuk administrasi TI,

membantu administrasi senior dalam memahami dan mengawasi bahaya terkait

TI. COBIT memberikan sistem administrasi TI dan aturan target kontrol seluk

beluk untuk dewan, pemilik ukuran bisnis, klien, dan pengulas.

2) ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

Adalah sekelompok praktik untuk administrasi TI para eksekutif yang menyoroti

penyesuaian administrasi TI dengan kebutuhan bisnis. ITIL menggambarkan

siklus, metode, usaha dan agenda yang dapat dilakukan sebuah asosiasi untuk

mengatur bergabung dengan prosedur asosiasi, menyampaikan penghargaan, dan

mempertahankan tingkat kemampuan dasar. Ini memungkinkan asosiasi untuk

membangun informasi pengukur yang dapat mereka rencanakan, laksanakan, dan



ukur. Ini digunakan untuk menunjukkan konsistensi dan untuk mengukur

peningkatan.

3) ISO

Adalah struktur yang mengendalikan dan menumbuhkan lebih dari 16.000 prinsip

di seluruh dunia untuk mitra, misalnya, kepentingan mekanis dan afiliasi

pertukaran, sains dan komunitas ilmiah, pemerintah dan pengontrol, pihak-pihak

sosial dan lain-lain. Pengaturan ISO 9000 berpusat di sekitar kerangka kerja

administrasi kualitas, menggabungkan kontrol penjaminan yang diatur untuk

menyetujui kebutuhan administrasi material. ISO14000 berpusat di sekitar

kerangka kerja administrasi alami, termasuk pelanggaran pedoman ekologis yang

sesuai. ISO 27000 menyoroti keamanan data kerangka kerja eksekutif.

4) FIPS (Federal Information Processing Standard )

Merupakan salah satu struktur yang diberikan oleh NIST (National Institute of

Standards and Technology) untuk mengatur prasyarat dan normalisasi modul

kriptografi yang menggabungkan segmen peralatan dan pemrograman.
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1.IT Audit 
1.1.Pengertian IT Audit 
Audit teknologi informasi adalah bentuk mengawasi dan mengontrol  dari infrastruktur teknologi informasi secara 
keseluruhan. Audit TI dapat bekerja berpasangan dengan tinjauan moneter dan tinjauan ke dalam, atau dengan latihan 
pemeriksaan dan penilaian lain yang sebanding. Tinjauan TI atau yang pernah disebut sebagai penyiapan informasi 
elektronik, kerangka kerja data PC, dan tinjauan IS, pada awalnya merupakan perluasan tinjauan biasa. Sebelumnya, 
persyaratan untuk pekerjaan tinjauan TI hanya datang dari beberapa kantor. 
Secara praktis, pemeriksa TI mengumpulkan bukti yang memadai melalui prosedur yang berbeda termasuk studi, 
pertemuan, persepsi dan audit dokumentasi. Satu hal yang menarik, bukti review yang diambil oleh pemeriksa biasanya 
menyertakan bukti elektronik. Biasanya, peninjau TI menerapkan metode pemeriksaan yang didukung PC, atau disebut 
CAAT ﴾Computer Aided Auditing Technique﴿. Prosedur ini digunakan untuk membedah informasi, misalnya informasi 
pertukaran transaksi, pembelian, bursa pergerakan saham, latihan klien, dan lain‐lain. 
1.2.Tujuan IT Audit 
Tujuan Audit Teknologi Informasi adalah untuk mengevaluasi desain pengendalian internal sistem dan efektivitas. Tidak 
memiliki batasan pada kecakapan dan keamanan konvensi, siklus kemajuan, dan administrasi TI. Pembentukan kontrol 
sangat mendasar, namun harus ada konvensi keamanan yang memadai sehingga tidak ada gangguan keamanan.  
1.3.Jenis IT Audit 
 Menurut Goodman and Lawles, ada tiga pendekatan yang sistematis untuk melakukan audit TI, yaitu : 
a.Teknologi proses inovasi audit, memutuskan bahaya dalam membangun proyek baik baru maupun lama. Tinjauan akan 
mensurvei seberapa banyak pengalaman yang dimiliki organisasi dalam mempromosikan barang‐barangnya dan 
mengevaluasi inovasi yang digunakan oleh organisasi. 
b.Perbandingan Audit inovatif, Kapasitas untuk menyelidiki kreativitas organisasi yang ditinjau, kontras dengan para 
pesaingnya. Itu melakukan penyelidikan kantor kerja inovatif organisasi. 
c.Audit teknologi posisi, tinjauan ini melihat inovasi bisnis yang harus dijaga. 
1.4.Proses IT Audit 
Berikut adalah langkah‐langkah dalam melakukan Audit Teknologi Informasi : 
a.Melakukan perencanaan audit 
b.Mempelajari aset‐aset teknologi informasi yang ada di organisasi dan Mengevaluasi Kontrol 
c.Melakukan pengujian dan evaluasi kontrol 
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d.Melakukan pelaporan 
e.Mengikuti perkembangan evaluasi pelaporan 
f.Membuat Dokumen Laporan 

2.Search Engine Optimization ﴾SEO﴿ 
2.1.Pengertian SEO 
Search Engine Optimization atau SEO adalah cara untuk mengoptimalkan situs web agar masuk pada peringkat teratas di 
hasil pencarian, khususnya pada organic research. Yang mana, pencarian organik tersebut dilakukan oleh user atau saat 
memasukkan kata kunci pencarian ﴾keyword﴿ pada browser dan search engine Google. 
Peningkatan desain situs web sangat berpusat pada tampilan menarik yang diberikan oleh Google. Oleh karena itu, jika 
Anda membuat sebuah situs, lebih baik untuk menyederhanakannya dengan SEO, karena Anda perlu membutuhkan aset 
atau dana untuk memajukan publikasi di Google. 
2.2.Manfaat SEO 
Ada beberapa keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari SEO. Berikut adalah beberapa klarifikasi yang diidentifikasi 
dengan ini: 
a.Meningkatkan Trafik Pengunjung 
b.Meningkatkan Konversi Bisnis 
c.Menjangkau User yang Lebih Luas 
d.Mendapatkan Keuntungan Bisnis dalam Jangka Waktu yang Panjang 
2.3.Jenis SEO 
  Adapun beberapa jenis SEO pada penerapannya, yaitu antara lain : 
a.SEO On Page: Merupakan sebuah teknik SEO yang difokuskan untuk optimasi pada internal website. Aktifitas On Page ini 
menyangkut rekayasa terhadap elemen dan isi sebuah website.  
b.SEO Off Page: Merupakan langkah optimasi SEO terhadap suatu website yang dilakukan diluar halaman ﴾eksternal﴿ 
website tersebut. 
2.4.Cara Kerja SEO 
Search engine memiliki tiga tugas utama dalam melakukan pencarian sesuai permintaan, antara lain: 
1.Crawling, dipercayakan dengan mengumpulkan data dari semua situs. Satu halaman ke halaman lain, dan satu terhubung 
ke yang lain. Interaksi ini adalah fase yang mendasari ukuran pekerjaan perbaikan desain situs. 
2.Indexing, Jika sudah mengumpulkan data, web crawler akan menyimpan data tersebut di bagian daftar: record. 
3.Ranking, Indeks web akan menunjukkan substansi seperti yang ditunjukkan oleh item daftar yang paling cocok dengan 
posisi semuanya. 
3.Framework IT Audit 
3.1.Pengertian Framework 
Framework ialah sekumpulan perintah/fungsi dasar yang dapat membantu dalam menyelesaikan proses‐proses yang lebih 
kompleks, menangani berbagai masalah dalam pemrograman seperti koneksi database, pemanggilan variable, dll. 
Sehingga developer lebih fokus dan lebih cepat membangun aplikasi. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa framework 
adalah kumpulan dari kapasitas yang ada sehingga software engineer saat ini tidak perlu membuat kapasitas ﴾bermacam‐
macam perpustakaan﴿ tanpa persiapan apapun, yang jelas disebut kumpulan perpustakaan dalam sistem. Kapasitas standar 
yang sekarang dapat diakses dalam suatu struktur adalah enkripsi, rapat, keamanan, kontrol gambar, ilustrasi, persetujuan, 
transfer, tata letak, dan kapasitas yang berbeda. 
3.2.Tools Framework 
 Adapun beberapa tools framework yang dapat digunakan antara lain : 
1﴿COBIT ﴾Control Objectives for Information and related Technology﴿ 
Manual standar untuk inovasi data yang dilatih dewan. Standar COBIT diberikan oleh IT Governance Institute yang penting 
bagi ISACA. COBIT 4.1 adalah adaptasi terbaru. COBIT memiliki 4 area inklusi, khususnya: Perencanaan dan asosiasi 
﴾rencana dan organ﴿, Pengadaan dan pelaksanaan ﴾mendapatkan dan melaksanakan﴿, Pengiriman dan dukungan 
﴾menyampaikan dan mendukung﴿, Pengawasan dan penilaian ﴾menyaring dan menilai﴿. Peran utama COBIT adalah 
memberikan pendekatan yang jelas dan praktik hebat untuk administrasi TI, membantu administrasi senior dalam 
memahami dan mengawasi bahaya terkait TI. COBIT memberikan sistem administrasi TI dan aturan target kontrol seluk 
beluk untuk dewan, pemilik ukuran bisnis, klien, dan pengulas. 
2﴿ITIL ﴾Information Technology Infrastructure Library﴿ 
Adalah sekelompok praktik untuk administrasi TI para eksekutif yang menyoroti penyesuaian administrasi TI dengan 
kebutuhan bisnis. ITIL menggambarkan siklus, metode, usaha dan agenda yang dapat dilakukan sebuah asosiasi untuk 
mengatur bergabung dengan prosedur asosiasi, menyampaikan penghargaan, dan mempertahankan tingkat kemampuan 
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dasar. Ini memungkinkan asosiasi untuk membangun informasi pengukur yang dapat mereka rencanakan, laksanakan, dan 
ukur. Ini digunakan untuk menunjukkan konsistensi dan untuk mengukur peningkatan. 
3﴿ISO 
Adalah struktur yang mengendalikan dan menumbuhkan lebih dari 16.000 prinsip di seluruh dunia untuk mitra, misalnya, 
kepentingan mekanis dan afiliasi pertukaran, sains dan komunitas ilmiah, pemerintah dan pengontrol, pihak‐pihak sosial 
dan lain‐lain. Pengaturan ISO 9000 berpusat di sekitar kerangka kerja administrasi kualitas, menggabungkan kontrol 
penjaminan yang diatur untuk menyetujui kebutuhan administrasi material. ISO14000 berpusat di sekitar kerangka kerja 
administrasi alami, termasuk pelanggaran pedoman ekologis yang sesuai. ISO 27000 menyoroti keamanan data kerangka 
kerja eksekutif. 
4﴿FIPS ﴾Federal Information Processing Standard ﴿ 
Merupakan salah satu struktur yang diberikan oleh NIST ﴾National Institute of Standards and Technology﴿ untuk mengatur 
prasyarat dan normalisasi modul kriptografi yang menggabungkan segmen peralatan dan pemrograman.
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ABSTRAK 

Tulisan  ini  membahas  penilaian  tujuan  bisnis,  tujuan  Kelola  TI  di  Dinas

Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kabupaten  Ogan  Komering Ulu  yang diukur  dengan

menggunakan tingkat kematangan dalam COBIT Framework. Hal ini dibutuhkan

sebagai  sebuah  kontrol  sistem  audit  yang  tidak  hanya memberikan evaluasi

terhadap tata kelola teknologi informasi di DLH Kabupaten Ogan Komering Ulu,

tetapi juga dapat memberikan masukan demi perbaikan pengelolaan TI di masa

yang  akan  datang.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif dan kuantitatif dengan

menggunakan metode wawancara, observasi dan survey untuk menilai proses-

proses dari  empat domain yang terdapat dalam standard tingkat kematangan

berbasis  COBIT.  Secara  keseluruhan,  tata  kelola  TI  di  DHL Kabupaten  Ogan

Komering  Ulu rata-rata  tingkat  kematangan  saat  ini  (Current  Maturiry Level)

untuk domain Acquire and Implement dan Monitor and Evaluate  semua berada

disekitar level  dua (Repeatable but Intuitive). Hal ini dapat dikatakan bahwa

dalam proses tata kelola DLH  bahwa Prosedur yang sama telah dikembangkan

dalam proses-proses untuk menangani suatu tugas, dan diikuti oleh setiap orang

yang terlibat didalamnya. Tidak ada pelatihan dan komunikasi dari prosedur

standar tersebut. Tanggung jawab pelaksanaan standar diserahkan pada setiap

individu.  Kepercayaan  terhadap  pengetahuan  individu sangat  tinggi,  sehingga

kesalahaan sangat memungkinkan terjadi.



PENDAHULUAN

Tata  kelola  atau  pemerintahan  berfungsi  untuk  memastikan  bahwa

kebutuhan, kondisi, dan pilihan stakeholder dievaluasi agar sesuai dengan tujuan

perusahaan, menetSaat ini  TI menjadi bagian yang signifikan bagi perusahaan.

Teknologi  informasi  berperan  dalam  mendukung  tujuan  bisnis  perusahaan

dengan menyediakan wadah informasi dan komunikasi yang cepat, mudah, dan

akurat, meningkatkan efektifitas dan  efisiensi  proses  bisnis,  mendukung

pengambilan  keputusan,  serta  mendukung  inovasi  perusahaan  untuk

berkembang. Untuk dapat menjaga fungsi TI agar mampu memberikan peluang

strategis  bagi  bisnis  perusahaan,  dibutuhkan sebuah tata  kelola  TI  yang baik.

apkan  prioritas  dalam  pengambilan  keputusan,  dan  memonitor  kinerja

berdasarkan  tujuan  dan arahan. Salah satu praktik tata kelola TI yang dapat

dilakukan  oleh  perusahaan  adalah  dengan  melakukan  evaluasi  teknologi

informasi atau sistem informasi.  Evaluasi  bertujuan untuk menilai,  memonitor,

dan memastikan bahwa sistem informasi perusahaan dapat mengelola integritas

data dengan baik dan mampu beroperasi secara efektif  sesuai  dengan tujuan

perusahaan dan tujuan TI perusahaan. 

Menurut  ISACA  (2011),  COBIT  (Control  Objectives  for  Information  and

related Technology)  merupakan sebuah kerangka kerja TI yang diterbitkan oleh

ISACA  (Information  System  Audit  and  Control  Association).  COBIT  dapat

membantu  perusahaan  dalam  menciptakan  nilai  TI  yang  optimal  dengan

mewujudkan  keseimbangan  antara  manfaat  yang  diharapkan  dan

mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya.

Berdasarkan ISACA (2012) kriteria informasi untuk  mencapai  tujuan

bisnis  meliputi  efektifitas,  efisiensi,  kerahasiaan,  integritas,  ketersediaan,

kelengkapan, dan  keakuratan.  Menurut  ITGI-COBIT  4.1  (2007),  Karakteristik

utama kerangka kerja COBIT adalah pengelompokan aktivitas Teknologi infomasi

model  proses yang terdiri  dari  empat  Domain  dan 34 proses kontrol  generik.

Domain-domainnya terdiri  dari  Plan & Organise  (PO),  Acquire & Implement  (AI),



Deliver  &  Support  (DS),  dan  Monitor  &  Evaluate  (ME).  Suatu organisasi  dapat

dianggap sukses membangun Teknologi Informasi dalam suatu kerangka system

informasi  yang  lengkap  apabila  telah  memenuhi  kriteria  ukuran  informasi

(Gondodiyoto, 2007).

Dalam mencapai tujuan perusahaan, BLHKP telah berupaya melakukan

pengukuran  kinerja  sebagai  evaluasi terhadap kinerja performansi instansi.

Namun, pengukuran yang dilakukan BLHKP belum sampai pada tahap bagaimana

menyeleraskan kontribusi  TI terhadap pencapaian performansi instansi. Padahal

pengukuran  kinerja  pada  teknologi  informasi  sudah  seharusnya  memberikan

manfaat  pada  BLHKP  agar  dapat  mengetahui  secara  pasti  kontribusi  divisi  TI

dalam pencapaian visi dan misi instansi.

Penyusunan  perangkat  kinerja  instansi  yang  efektif  dan signifikan

dengan kondisi persaingan bisnis saat ini  dilakukan  dengan  menggunakan

kerangka  IT Balanced  Scorecard  yang  dicetus  oleh  Grembergen  dan Bruggen

(1998),  di  mana  sebenarnya  pendekatan  ini  tetap  berdasarkan  turunan  dari

Balanced  Scorecard  (BSC)  yang  dikemukakan  oleh  Kaplan  dan  Norton  (1992).

Dengan menggunakan metode  IT Balanced Scorecard  kinerja  perusahaan tidak

hanya diukur dari keuntungan yang diperoleh secara finansial saja, sebagaimana

yang selama ini kerap dilakukan, namun juga mempertimbangkan proses internal

serta  kepuasan  dan  peningkatan  kompetensi  dari  setiap  pegawai.  Dengan

demikian instansi tersebut dapat lebih memastikan kinerja yang baik bukan saja

di masa kini namun juga di masa yang akan datang.

IT Balanced Scorecard akan mengukur kinerja Divisi TI dari dua perspektif.

Perspektif pertama adalah corporate contribution yang menunjukkan bagaimana

pihak manajemen (pimpinan) menilai atau melihat organisasi TI. Perspektif yang

kedua adala customer orientation, untuk mengetahui hasil kinerja TI berdasarkan

cara pandang user menilai atau melihat hasil-hasil organisasi TI. Dengan demikian

IT  Balanced  Scorecard  ini  sangat  baik  digunakan  untuk  merumuskan  sasaran

strategis TI yang menunjang sasaran strategis instansi serta mengukur kinerja TI

secara komprehensif.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui  capability level

pada departemen TI Kantor BLHKP Kabupaten Maros saat ini berdasarkan COBIT



process capability model.  (2) Menganalisis perbedaan antara target pencapaian

capability  level  perusahaan dengan capability level perusahaan saat ini.  (3)

Mengetahui  sejauh  mana  BLHKP  dapat  bersaing  secara  kompetitif  dengan

dukungan teknologi informasi.

Perbandingan  peneliti  serupa  (1)  Judul:  Audit  Sistem  Informasi  pada

Perusahnaan  Dagang  Aneka  Gemilang  Bandar  Lampung  Menggunakan

Framework Cobit 4.1. Peneliti: Amnah. Jurnal Informatika, Vol 12 No. 2 Desember

2012.  Lembaga:  Jurusan  Teknik  Informatika  Fakultas  Ilmu  Komputer.  Masalah

penelitian:  Kualitas dan layanan.  Perbedaan penelitian:  inikator yang digunakan

adalah optimum pelayanan dan barang berkualitas. (2)  Judul:  Penilaian Tingkat

Kematangan  Tata  Kelola  TI  pada  Sistem  Informasi  Manajemen  Akademik

(Sim@K) Berdasarkan Domain PO dan AI Cobit Versi 4.0 (Study Kasus: UIN Syarif

Hidayatullah Jakaarta).  Peneliti:  Fitroh.  Lembaga:  Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta. Jurnal Sistem Informasi, 4(1), 2011, 1-8. Masalah Penelitian:

akan  dilihat  tingkat  kematangan  tata  kelola  TI  dapat  sistem  informasi

manajemen akademik.  Perbedaan Penelitian:  Hanya meneliti  pada dua domain

yaitu domain PO dan  AI. (3)  Judul:  Audit Teknologi Informasi untuk Mengukur

Maturity  Level  Menggunakan  Cobit  4.1 dan  Berpedoman  pada  Itil

Complimentarity.  Peneliti:  Ros  Sumiati  dan  Muh  Rozahil  Istanbul.  Lembaga:

Fakultas Teknik Universitas Widyatama Bandung.  Jurnal  Sinaptika, vol 2, No. 3.

Masalah penelitian: Organisasi  mengintegrasikan  teknologi  informasi  dengan

strategi bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Perbedaan

Penelitian:  Menggunakan pedoman Itil Complimentarity. (4) Judul: Audit Sistem

Informasi Instalasi Rawat Jalan Berdasarkan Perspektif  Pelanggan  Balance

Scorecard  dan  standar  Cobit  4.1.  Peneliti  Bilqish  Nadia  Revinggar,  Lembaga:

Sekolah Tinggi Manajemen Komputer dan Teknik Komputer Surabaya,  Masalah

penelitian  yaitu  Melakukan  audit  terhadap  kinerja  server  guna  memastikan

keamanan  sistem  informasi.  Perbedaan  penelitian  yaitu  mengimplementasikan

konsep  Enterprise Resource Planning  (ERP).  (5) Judul: Merancang  IT Governance

dengan  Cobit  dan  Sarbanes-Oxley  dalam  Konteks  Budaya  Indonesia.  Peneliti

Josua Taringan, Lembaga: Universitas Kristen Petra Surabaya, Masalah penelitian

yaitu  Menganalisis  IT  Governance  dengan  Cobit.  Perbedaan  penelitian  yaitu

Penerapan Sarbanes-Oxley dan Cobit dalam Konteks Budaya Indonesia. 



Menurut Zulkifli  (2009) sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan

prosedur  dan  dengan  pendekatan  komponen.  Ia  menyatakan:  “Dengan

pendekatan  prosedur, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-

prosedur  yang  mempunyai  tujuan  tertentu”.  Contoh  sistem  yang  didefinisikan

dengan  pendekatan  ini  adalah  sistem  akuntansi,  yaitu  sebuah  sistem  yang

didefinisikan  sebagai  kumpulan  dari  prosedur-prosedur  penerimaan  kas,

pengeluaran kas, penjualan, pembelian dan buku besar. Menurut Pradai (2009)

Informasi  dapat  di  produksi  dan  dipasarkan  sebagai  sebuah  produk,  pada

dasarnya informasi merupakan suatu yang diproduksi dan didistribusikan, baik

oleh  sebuah  lembaga  pendidikan,  radio,  televisi,  penerbit  buku,  koran  dan

majalah.  Ketidakakuratan  informasi  akan  menyebabkan  perusahaan  yang

bergerak dibidang informasi dapat kehilangan reputasi dan kredibilitasnya.

Menurut  Hall  (2007),  audit  TI  berfokus  pada  berbagai  aspek  berbasis

komputer  dalam  sistem  informasi  perusahaan.  Audit  ini  meliputi  penilaian

implementasi, operasi, dan pengendalian berbagai sumber daya komputer yang

tepat.  Menurut  Sanyonto  Gondodiyoto  (2007)  COBIT  merupakan  (framework)

bagi pengelolaan TI COBIT disusun dan dikeluarkan oleh IT Governance Institute

yang  merupakan  bagian  dari  ISACA  pada  tahun  1996.  Hingga  saat  artikel  ini

dimuat setidaknya sudah ada 5 versi COBIT yang sudah diterbitkan versi pertama

diterbitkan pada tahun 1996, versi kedua tahun 1998, versi 3.0 di tahun 2000,

COBIT 4.0  pada tahun 2005,  COBIT  4.1  tahun 2007 dan yang terakhir  adalah

COBIT versi 5 yang di rilis baru-baru saja. 



METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian  menganalisis  aplikasi  E-PUPNS  Sistem  Informasi  Perhotelan

NP 6.1  (New Pos)  pada pada Kantor BLHKP Kabupaten Maros. Sifat penelitian

deskriptif  yaitu  penelitian  yang hasilnya  disampaikan dalam bentuk deskripsi

yang bersifat kualitatif maupun  kuantitatif. Penelitian ini juga bersifat

eksploratif, yaitu  suatu penelitian yang dilakukan dengan menggali  informasi

berupa  dokumentasi  proses  pengolahan  data  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup

(DLH) Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dokumentasi yang dimaksud bisa berupa

prosedur kerja dan hasil kerja pada divisi bagian TI.

Sebelum menyebarkan Kuesioner, peneliti mencoba  mengindentifikasi

jumlah populasi sebanyak 119, dari jumlah populasi sebanyak 50 sampel yang

akan digunakan dalam penelitian ini.

Perencanaan pelaksanaan audit mengacu pada metodologi yang terarah,

sehingga  memudahkan  pengimplementasiannya.  Secara  garis  besar,  teknik

analisa  dalam  penelitian  ini  meliputi:  (1)  Penentuan  Ruang  Lingkup  Audit

Teknologi  Informasi,  (2)  Survei  pendahuluan  dilakukan  sebelum  pelaksanaan

audit. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam survei pendahuluan ini adalah:

(a)  Observasi  untuk  pemrosesan  dan  pengkonfirmasian  hasil  dari  wawancara

serta identifikasi dokemen-dokumen yang perlu untuk analisis lebih lanjut. (b)

Pengumpulan bukti pendukung melalui penentuan data-data yang diaudit sesuai

dengan kriteria dan tujuan audit pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten

Ogan  Komering  Ulu.  (c)  Kuisioner  dalam  penelitian  ini  dirancang  untuk

mengetahui tingkat kematangan pengelolaan Teknologi Informasi, Teknik yang

digunakan dalam pengumpulan data sebagai dasar  penelitian  meliputi:

Kuesioner, setiap pertanyaan mengandung 4 (Empat) level jawaban yaitu level

(SS) Sangat Setuju (bobot=4), (S) Setuju (bobot=3), (TT) Tidak Tahu (bobot=0),

(TS)  Tidak  Setuju  (bobot=2),  (STS)  Sangat  Tidak  Setuju  (bobot=1),  data  hasil

kuesioner  direkapitulasi  kedalam  table  sesuai  dengan  level  masing-masing.

Tatang (2010) dan Intan dkk (2014).



Gambar 1 Alur Penelitian

(3)  Perhitungan  Nilai  Tingkat  Kematangan.  Tingkat  kematangan  merupakan

representasi  kedewasaan  proses  TI  yang  berlangsung  di  organisasi  (dalam

bentuk nilai/angka)

Menghitung Tingkat Kematangan:

a. Setiap pertanyaan mengandung 6 (enam) level jawaban yaitu level 0, 1, 2,

3, 4 dan 5.

b. Data hasil  kuesioner 2 direkapitulasi  kedalam table sesuai  dengan level

masing-masing.

c. Setelah  total  tiap  level  jawaban  dari  semua  responden  didapat,

selanjutnya dihitung nilai kematangan tiap atribut untuk kematangan.

Nilai tingkat kematangan secara keseluruhan didapatkan dari pengidentifikasian

dari  tiap-tiap  tingkat  kematangan  pada  semua  kontrol  yang  terlibat.  (4

Penyusunan temuan dilakukan dengan mengevaluasi hasil audit yang didapatkan



unutk mengembangkan opini audit. Temuan yang dihasilkan memuat fakta-fakta

yang ada, baik berupa hal yang positif maupun negatif. Opini-opini berdasarkan

hasil  temuan  tersebut  digunakan  sebagai  landasan  penyusunan  rekomendasi

hasil audit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan tingkat kematangan domain AI1 soal nomor 1-3 dengan hasil seperti

pada Tabel 1.

Tabel 1 Penghitungan score tingkat kematangan domain AI1 soal nomor 1-3

JUMLAH SOAL

SKALA

4 3 0 2 1

SS S TT TS STS

AI1 soal nomor 1 8 13 7 12 10

AI1 soal nomor 2 0 10 18 13 9

AI1 soal nomor 3 12 10 9 15 4

Total 20 33 34 40 23

Score 80 99 0 80 23

Maturity 1,88

Tabel 2 Penghitungan score tingkat kematangan domain AI2

soal nomor 1-3

JUMLAH SOAL

SKALA

4 3 0 2 1

SS S TT TS STS

AI2 soal nomor 1 13 15 6 11 5

AI2 soal nomor 2 5 8 16 16 5

AI2 soal nomor 3 10 8 2 12 18

Total 28 31 24 39 28

Score 112 93 0 78 28

Maturity 2,07

Berdasarkan nilai tingkat kematangan pada domain AI1 yang berada pada level

1,88. Dengan merujuk kepada tabel indeks kematangan, maka dapat disimpulkan

bahwa Domain berada pada model kematangan level 2 (Repeatable but intuitive)



dengan kriteria pengulangan: "Prosedur yang sama telah dikembangkan dalam

proses-proses untuk menangani suatu tugas, dan diikuti oleh setiap orang yang

terlibat didalamnya. Tidak ada pelatihan dan komunikasi dari prosedur standar

tersebut. Tanggung jawab pelaksanaan standar diserahkan pada setiap indivuidu.

Kepercayaan terhadap pengetahuan individu sangat tinggi, sehingga kesalahan

sangat memungkinkan terjadi".

Berdasarkan nilai tingkat kematangan pada domain AI2 yang berada pada level

2,07 disimpulkan bahwa Domain AI2 berada pada model kematangan level 2.

Tabel 3  Penghitungan score tingkat kematangan domain AI3

soal nomor 1-3

JUMLAH SOAL

SKALA

4 3 0 2 1

SS S TT TS STS

AI3 soal nomor 1 10 22 21 2 4

AI3 soal nomor 2 1 0 15 21 13

AI3 soal nomor 3 3 17 2 14 14

Total 4 29 28 37 31

Score 56 117 0 74 31

Maturity 1,85

Berdasarkan nilai tingkat kematangan pada domain AI3 yang berada pada level
1 ,85, disimpulkan bahwa Domain AI3 berada pada model kematangan level 2.

Tabel 4  Penghitungan score tingkat kematangan domain AI4

soal nomor 1-4

JUMLAH SOAL

SKALA

4 3 0 2 1

SS S TT TS STS

AI4 soal nomor 1 7 17 10 9 7

AI4 soal nomor 2 8 9 14 17 2

AI4 soal nomor 3 12 13 9 0 16

AI4 soal nomor 4 9 18 5 7 11

Total 36 57 38 33 36

Score 144 171 0 66 36

Maturity 2,08 



Tabel 5  Penghitungan score tingkat kematangan domain AI5

soal nomor 1-4

JUMLAH SOAL

SKALA

4 3 0 2 1

SS S TT TS STS

AI5 soal nomor 1 7 17 10 9 7

AI5 soal nomor 2 8 9 14 17 2

AI5 soal nomor 3 12 13 9 0 16

AI5 soal nomor 4 9 18 5 7 11

Total 36 57 38 33 36

Score 144 171 0 66 36

Maturity 1,89 

Berdasarkan nilai tingkat kematangan pada domain AI4 yang berada pada level
2,08,  disimpulkan bahwa Domain PO4 juga berada pada model  kematangan l
evel 2.

Berdasarkan nilai tingkat kematangan pada domain AI5 yang berada pada level
1,89, disimpulkan bahwa Domain AI5 berada pada model kematangan level 2.

Tabel 6  Penghitungan score tingkat kematangan domain AI6

soal nomor 1-3

JUMLAH SOAL

SKALA

4 3 0 2 1

SS S TT TS STS

AI6 soal nomor 1 15 11 9 12 3

AI6 soal nomor 2 3 17 10 10 10

AI6 soal nomor 3 10 17 3 8 12

Total 28 45 22 30 25

Score 12 135 0 60 25 

Maturity  2,21

Berdasarkan nilai tingkat kematangan pada domain AI6 yang berada pada level
2,21 disimpulkan  bahwa  Domain  PO4  juga  berada  pada  model  kematangan  l
evel 2.

 



Tabel 7  Penghitungan score tingkat kematangan domain AI7

soal nomor 1-3

JUMLAH SOAL

SKALA

4 3 0 2 1

SS S TT TS STS

AI7 soal nomor 1 8 17 4 9 12

AI7 soal nomor 2 15 15 12 1 7

AI7 soal nomor 3 10 9 16 3 12

Total 23 41 32 13 31

Score 132 123 0 26 31 

Maturity  2,08

Berdasarkan nilai tingkat kematangan pada domain AI7 yang berada pada level
2,08,  disimpulkan  bahwaDomain  PO7  juga  berada  pada  model  kematangan
level 2.

Berdasarkan nilai tingkat kematangan pada domain ME1 yang berada pada level
2, disimpulkan bahwa Domain ME1 yang berada pada model kematangan level 2.

Tabel 8  Penghitungan score tingkat kematangan domain ME1

soal nomor 1-3

JUMLAH SOAL

SKALA

4 3 0 2 1

SS S TT TS STS

ME1 soal nomor 1 8 18 8 6 10

ME2 soal nomor 2 6 11 18 9 6

ME3  soal nomor 3 9 10 2 16 13

Total 23 39 28 31 29

Score 92 117 0 62 29

Maturity 2 

Berdasarkan nilai tingkat kematangan pada domain AI7 yang berada pada level
2,08,  disimpulkan  bahwaDomain  PO7  juga  berada  pada  model  kematangan
level 2.

Berdasarkan nilai tingkat kematangan pada domain ME1 yang berada pada level
2, disimpulkan bahwa Domain ME1 yang berada pada model kematangan level 2.



Tabel 9 Rata-Rata Maturity Kantor DLH Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk
modul PO

Domain Process Current
M

Indeks
Kematangan

AI1 Mengidentifikasi Solusi Otomatis 1,88 2

AI2 Mendapatkan dan menjaga perangkat lunak
aplkasi

2,07 2

AI3 Mendapatkan dan memelihara infrastruktur 
teknologi

1,85 2

AI4 Memungkinkan operasional dan 
penggunaan

2,08 2

AI5 Memenuhi sumberdaya TI 1,89 2

AI6 Mengelola Perubahan 2,21 2

AI7 Instalasi dan akreditasi solusi berserta 
perubahannya

2,08 2

Maturity 2

Secara umum tata kelola TI saat ini dapat dilihat dari hasil perhitungan tingkat
kematangan (maturity  level)  tata kelola  DLH  yang selengkapnya dapat  dilihat
pada Tabel 9.

Dari Tabel 9 dan Tabel 10 dapat ditentukan nilai maturity dari domain tersebut,
rumus yang digunakan untuk mencari nilai maturity domain PO dan ME adalah :

Total Current Maturity

Jumlah Domain

Tabel  10  Rata-Rata  Maturity  Kantor   DLH Kabupaten Ogan Komering Ulu
untuk modul ME

Domain Process Current
M

Indeks
Kematangan

ME1 Memantau dan Mengevaluasi kinerja IT 2 2

ME2 Memantau dan mengevaluasikendali 
internal ketiga

1,86 2

ME3 Memastikan kepatuhan/kesesuaian 
terhadap aturan

1,62 2

ME4 Menentukan proses-proses IT, Organisasi, 
dan Relasinya

 1,8 2



Maturity 1,82  

Dari  Tabel  11  dapat  dilihat  nilai  maturity  dari  domain  yang  digunakan,  nilai
maturity tersebut di dapatkan melalui rumus :

Total Current Maturity

Jumlah Domain

Tabel 11 Nilai Maturity Kantor  DLH Kabupaten Ogan Komering Ulu

DOMAIN KETERANGAN MATURIT

PO Plan and organize 2

ME Monitor and Evaluate 1,82

Nilai Maturity 1,91

Dari  Tabel  11 juga dapat  dilihat  bahwa rata-rata  tingkat  kematangan saat  ini
untuk  domain  dan  Monitor  and  Evaluate  semua  berada  disekitar  level  2
(Repeatable  but  Intuitive).  Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  proses  tata
kelola  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  bahwa
Prosedur yang sama telah dikembangkan dalam proses-proses untuk menangani
suatu tugas, dan diikuti oleh setiap orang yang terlibat didalamnya. Tidak ada
pelatihan  dan  komunikasi  dari  prosedur  standar  tersebut.  Tanggung  jawab
pelaksanaan  standar  diserahkan  pada  setiap  individu.  Kepercayaan  terhadap
pengetahuan individu sangat tinggi, sehingga kesalahaan sangat memungkinkan
terjadi. 



KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diperoleh simpulan, proses AI dan ME yang diberikan

oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu   secara

umum berada pada tingkat kematangan level 2 (Repeatable but Intuitive). 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi dalam

tata  kelola  TI  secara  lebih  komprehensif.  Penulis  menyarankan  pada  Dinas

Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu untuk  melakukan

perbaikan  (1)  DLH  harus  melakukan  analisa  yang  lebih  mendalam  mengenai

kualitas  software  yang  telah  dilakukan  oleh  DLH  dengan  mengacu  kepada

framework  Cobit.  (2)  DLH   harus  melakukan  perbaikan  berdasarkan  skala

prioritas kepentingan tertinggi yang dapat mengganggu proses kerja kantor. (3)

Untuk menghindari penurunan kualitas, secara berkala DLH melakukan penilaian

dan  mendiskusikan  segala  aktifitas  yang  berhubungan  dengan  sistem  yang

digunakan.
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MATA KULIAH : UAS IT AUDIT 
 

A. IT AUDIT 

Audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari 

infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi 

ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau 

dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya 

istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit 

teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi 

dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain dari 

audit teknologi informasi adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk 

menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara 

efektif, dan integratif dalam mencapai target organisasinya. 

Dalam pelaksanaanya, auditor TI mengumpulkan bukti-bukti yang memadai 

melalui berbagai teknik termasuk survey, wawancara, observasi dan review 

dokumentasi. Satu hal yang unik, bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor 

biasanya mencakup pula bukti elektronis. Biasanya, auditor TI menerapkan 

teknik audit berbantuan computer, disebut juga dengan CAAT (Computer 

Aided Auditing Technique). Teknik ini digunakan untuk menganalisa data, 



misalnya saha data transaksi penjualan, pembelian,transaksi aktivitas 

persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain. 

Audit teknologi informasi (Inggris: information technology (IT) audit atau 

information systems (IS) audit) adalah bentuk pengawasan dan pengendalian 

dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi 

informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit 

internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada 

mulanya istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan 

sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses 

pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam 

perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit 

komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi 

perusahaan itu telah bekerja secara efektif, dan integratif dalam mencapai target 

organisasinya. 

II. Tujuan IT audit 

• Availability ketersediaan informasi, apakah informasi pada perusahaan 

dapat menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia 

setiap saat. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Audit_finansial
https://id.wikipedia.org/wiki/Audit_internal
https://id.wikipedia.org/wiki/Audit_internal
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemrosesan_data_elektronik
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi


• Confidentiality / kerahasiaan informasi, apakah informasi yang 

dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh 

pihak-pihak yang berhak dan memiliki otorisasi. 

• Integrity, apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan tepat 

waktu. 

III. Manfaat Audit IT 

Manfaat pada saat Implementasi (Pre-Implementation Review) 

• Institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai 

dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance criteria. 

• Mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut. 

• Mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. 

B.  SEO 

Search Engine Optimization atau SEO adalah upaya mengoptimasi 

website untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian. Dengan 

mendapatkan ranking tinggi di hasil pencarian, potensi trafik organik Anda pun 

meningkat. 



Selain menghasilkan trafik organik yang tinggi, SEO juga akan membantu 

Anda mendapatkan trafik yang tepat. Jadi Anda tidak hanya fokus pada trafik 

tinggi, tetapi juga trafik yang tepat sesuai dengan tujuan utama website Anda.  

Untuk bisa mendapatkan trafik tinggi yang tepat sasaran, Anda perlu mengikuti 

aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh mesin pencari, dalam hal ini Google. 

Anda perlu memahami bagaimana cara kerja SEO, algoritma Google, dan 

indikator utama SEO. 

Cara Kerja SEO 

Mesin pencari menggunakan algoritma tertentu untuk menentukan konten mana 

yang layak menempati ranking teratas hasil pencarian. Ini berlaku untuk semua 

mesin pencari baik itu Google, Yahoo!, Bing, maupun Duckduckgo.  

Kami tidak akan membahas algoritma di setiap mesin pencari. Di sini kami 

hanya membahas algoritma Google. Kenapa? Karena Google menguasai lebih 

dari 90 persen pangsa pasar mesin pencari di seluruh dunia. Jadi ketika 

membicarakan cara kerja SEO, algoritma Google menjadi patokannya.  

Google selalu memperbarui algoritmanya untuk memberikan hasil pencarian 

yang lebih relevan dan solutif untuk penggunanya. Dari 2011 sampai saat ini, 

setidaknya sudah ada delapan major update untuk algoritma Google. 

https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share


Jadi Anda harus selalu update tentang algoritma Google ini. Sebab langkah 

optimasi yang berdasarkan algoritma lama Google tidak akan memberikan efek 

apa pun. Misalnya, salah satu taktik lama yang digunakan adalah keyword 

stuffing.  

Keyword stuffing adalah praktik memasukkan focus keyword sebanyak-

banyaknya di sebuah artikel. Taktik ini dulu cukup efektif, bahkan jika konten 

Anda singkat dan tidak relevan sama sekali dengan focus keyword yang Anda 

masukkan. 

Namun, dengan pembaruan algoritma Google, kini taktik tersebut tidak lagi 

efektif. Bahkan Anda bisa terkena penalti jika ketahuan mempraktikkannya. 

Konten Anda bisa dianggap berisi spam jika terlalu banyak mengulang focus 

keyword.  Kalau begitu, langkah optimasi SEO seperti apa yang sesuai dengan 

algoritma Google terbaru? Setidaknya ada delapan indikator SEO berdasarkan 

algoritma Google terbaru, dari struktur URL hingga kecepatan website.  

SEO sangat berfokus pada pencarian kata kunci secara organik dan berbeda 

dengan SEM yang berfokus pada media iklan yang disediakan oleh Google. 

Sehingga, jika anda membuat sebuah website, maka akan lebih baik untuk 

melakukan optimasi dengan SEO daripada menggunakan SEM, karena anda 

harus membutuhkan dana atau modal untuk melakukan promosi iklan di 

Google.  



Cara Kerja dan Teknik SEO 

Setelah mengetahui beberapa jenis trafik, maka berikutnya masuk pada 

pembahasan mengenai apa saja cara kerja dan teknik SEO untuk dapat 

membantu mengoptimalkan halaman website di mesin pencari. 

Pertama, hal yang perlu anda perhatikan adalah untuk dapat masuk pada 

halaman pertama dan mendapatkan top position antara peringkat 1 hingga 3, 

tidak sesederhana yang anda bayangkan. Mesin pencari atau search 

engine sendiri memiliki tiga tugas utama untuk mencari permintaan 

atau request yang anda ketikkan. 

 

C. framework IT Audit. 
 

Dalam Manajemen Teknologi Informasi atau Manajemen TI ada 

banyak standar TI atau framework TI yang digunakan secara internasional. 

Standart atau framework ini dibuat biasanya merupakan hasil kolaborasi pakar 

atau expert di bidangnya masing-masing dan merupakan ekstraksi dari good 

practices atau best practices yang selama ini dimanfaatkan dalam bidang 

teknologi informasi. Dengan demikian kita tak perlu lagi trial and error untuk 

mendapatkan formulasi memadukan proses bisnis dan kegiatan TI yang terbaik. 

Standart IT atau framework TI  ini menjadi sangat penting untuk memastikan 

bahwa layanan TI bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan dan 

strategis bisnis, memiliki kualitas pelayanan yang efisien dan efektif, 

https://netsolution.co.id/manajemen-teknologi-informasi/
https://netsolution.co.id/manajemen-teknologi-informasi/
https://netsolution.co.id/standarit-dan-framework-dalam-manajemen-ti/
https://netsolution.co.id/standarit-dan-framework-dalam-manajemen-ti/
https://netsolution.co.id/standarit-dan-framework-dalam-manajemen-ti/
https://netsolution.co.id/standarit-dan-framework-dalam-manajemen-ti/


mengoptimalisasikan kualitas dan kuantitas layanan, memastikan 

bahwa budget yan di keluarkan efektif, menjamin tingkat keamanan yang dapat 

dipertanggungjawabkan, dsb. Secara umum standart dan framework digunakan 

untuk memastikan bahwa sumberdaya TI (termasuk SDM-nya) dikelola untuk 

memberikan pelayanan yang optimal, efisien, efektif, dan aman. 

Berikut ini adalah standar atau framework yang paling banyak digunakan dalam 

pengembangan Manajemen Teknik Informasi : 

a. COBIT 

COBIT yang merupakan singkatan dari Control Objectives for Information and 

Related Technology, dimiliki dan didukung oleh ISACA. Pertamakali di 

luncurkan pada tahun 1996 sebagai COBIT. Versi yang terbaru saat ini adalah 

COBIT 2019 namun hingga saat ini COBIT 5 masih digunakan secara luas 

sebagai framework TI untuk  Tata Kelola TI. Di mana COBIT 5 merupakan 

gabungan dari framework COBIT 4.1, VAL IT 2.0, dan Risk IT. 

COBIT merupakan framework TI yang digunakan untuk membantu kita dalam 

mengoptimalisasikan value atau nilai suatu organisasi enterprise melalui TI 

dengan cara menjaga keseimbangan antara realisasi keuntungan, optimalisasi 

risiko, dan pemanfaatan sumberdaya. Kerangka kerja TI ini mengcover baik 

bisnis maupun unit TI dalam keseluruhan organisasi. Memberikan model 

maturity atau model kematangan proses dan metriknya untuk mengukur apakah 

organisasi TI telah mencapai tujuannya. Sebagai tambahan, COBIT juga 

https://netsolution.co.id/manajemen-teknologi-informasi/
https://netsolution.co.id/standarit-dan-framework-dalam-manajemen-ti/
https://netsolution.co.id/standarit-dan-framework-dalam-manajemen-ti/
https://netsolution.co.id/standarisasi-dan-framework-manajemen-ti/


menjaga keseimbangan antara kebutuhan stakeholder baik internal maupun 

eksternal. 

b. ITIL 

ITIL, singkatan dari Information Technology Infrastructure Library, merupakan 

seperangkat guideline (petunjuk) dan best practices untuk kebutuhan IT Service 

Management (ITSM) atau Manajemen Layanan Teknologi Informasi (MLTI). 

Merupakan framework TI yang dikeluarkan oleh AXELOS Limited. ITIL fokus 

pada penyelarasan IT services atau layanan TI sesuai kebutuhan bisnis dan 

mendukung proses inti. Terdiri dari lima volume : Service Strategy, Service 

Design, Service Transition, Service Operation and Continual Service 

Improvement. 

Kerangka kerja TI seperti ITIL ini dapat di adaptasi dan diaplikasikan kepada 

seluruh jenis bisnis dan lingkungan organisasi. Meliputi pentunjuk untuk 

identifikasi, perencanaan, delivering, dan supporting layanan TI. Jika sukses di 

adopsi makan ITIL dapat meningkatkan kualitas layanan, dan pada gilirannya 

dapat menjadi alat mitigasi bagi risiko bisnis dan disrupsi layanan, 

meningkatkan hubungan dengan pelanggan, dan membuat suatu sistem yang 

efektif secara biaya bagi pengelolaan kebutuhan terhadap layanan. 

CMMI 

Framework CMMI merupakan singkatan dari Capability Maturity Model 

Integration, merupakan model yang sudah terkenal secara global sebagai model 

https://netsolution.co.id/standarit-dan-framework-dalam-manajemen-ti/
https://netsolution.co.id/standarit-dan-framework-dalam-manajemen-ti/


referensi yang dikembangkan melalui best practices yang memberikan petunjuk 

untuk meningkatkan proses yang dapat memenuhi target bisnis dari suatu 

organisasi. Model ini dikembangkan oleh pakar di industri, pemerintahan, 

dan Software Engineering Institute (SEI). 

CMMI meningkatkan proses suatu organisiasi dengan menunjukkan 

keuntungan terukur dari tujuan bisnis dan visinya. Suatu organisasi dapat 

mengorganisasikan dan memprioritaskan metodologi, SDM, dan aktivitas 

bisnisnya melalui kerangka kerja yang diberikan oleh CMMI. Kerangka kerja 

ini mendukung koordinasi antar aktivitas yang multidisiplin dan pemikiran 

yang sistematis. 

c. PMBOK 

Kepanjangan dari PMBOK adalah Guide to the Project Management Body of 

Knowledge, adalah suatu guideline yang secara internasioal diakui untuk 

digunakan sebagai metode manajemen proyek dan merupakan produk dari PMI 

(Project Management Institute), PMBOK adalah standar yang secara luas 

diterima dan diakui sebagai basis untuk keseluruhan metode manajemen 

proyek. 

PMBOK memberikan deskripsi yang mendalam mengenai isi dan pokok-pokok 

yang secara fundamental membahas mengenai manajemen proyek, namun 

fokusnya tidak pada soalan mengenai saran implementasi teknis. Berkaitan 

dengan petunjuk praktis justru diberikan oleh kerangka yang lain seperti 



PRINCE2. Pada intinya PMBOK terdiri dari 5 proses dasar : Initiating, 

Planning, Executing, Controlling and Monitoring, and Closing. 

d. PRINCE2 

PRINCE2 merupakan singkatan dari Projects IN a Controlled Environment, 

merupakan standar de facto untuk metode manajemen proyekyang dimiliki oleh 

UK Cabinet Office. PRINCE2 merupakan komplemen dari model PMBOK 

dengan menyediakan petunjuk yang sifat berbasis proses dan praktis berikut 

dengan template yang siap digunakan oleh Manajer Proyek dan Group Project 

Steering untuk setiap fase yang berbeda dari proyek. PRINCE2 memastikan 

kontrol yang lebih besar terhadap sumberdaya serta manajemen yang efektif 

terhadap risiko bisnis dan proyek. 

Sebagai contoh, tujuh prinsip dari PRINCE2 menyatakan bahwa proyek harus 

dijalankan melalui suatu proses siklus berikut : proyek harus memiliki 

justifikasi bisnis, definisi yang jelas untuk setiap peran dan tanggungjawab pada 

setiap fase dan proses, dikelola dalam bentuk tahapan yang detil dan terjadwal, 

definisi toleransi untuk setiap pengecualian dalam menajemen proyek, fokus 

pada menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan proyek, dan belajar dari 

pengalaman untuk peningkatan kualitas organisasi dalam mengelola proyek 

berikutnya. 



ISO/IEC 20000 

ISO/IEC 20000 adalah Service Management System (SMS) atau sistem 

manajemen layanan merupakan standarisasi internasional untuk manajemen 

layanan TI. Dimiliki oleh International Organization for Standardization 

(ISO) dan  the International Electrotechnical Commission (IEC) dan secara 

umum selaras dengan ITIL. 

ISO/IEC 20000 memiliki dua bagian. Bagian pertama mendefinisikan 

kebutuhan formal dari produksi berkualitas tinggi terhadap layanan kepada 

bisnis. TI yang meliputi kriteria perencanaan, manajemen layanan, dan 

produksi layanan dan juga manajemen pelanggan. Bagian kedua menjelaskan 

proses dari produksi layanan yang secara umum sama dengan proses ITIL yang 

secara umum memfokuskan pada proses manajemen pelanggan. 

e. ISO 21500 

ISO 21500 adalah standar yang secara generik merupakan petunjuk mengenai 

konsep dan proyek dari manajemen proyek yang merupakan bagian terpenting 

dalam realisasi proyek yang sukses. Dapat digunakan untuk seluruh jenis 

organisasi dan dapat diterapkan apda setiap jenis proyek, tanpa terkendala 

ukuran, kompleksitas, dan durasi. 

ISO 21500 adalah standar informal secara umum lebih merupakan guideline 

ketimbang metodologi yang bersertifikasi. Menyediakan deskripsi high 



level terhadap konsep dan proses yang selama ini diangap sebagai good 

practices dalam manajemen proyek dan menempatkna proyek dalam konteks 

program dan portofolio proyek. PMBOK secara umum memiliki kesesuaian 

dengan ISO 21500 begitu juga sebaliknya. 

 

f. ISO/IEC 38500 

ISO/IEC 38500 merupakan standar yang memberikan prinsip umum mengenai 

peran dan manejemen IT governance dengan tanggungjawab bisnis (contoh : 

BoD dan tim manajemen). Dapat digunakan secara luas untuk semua jenis dan 

ukuran organisasi baik perusahaan privat maupun publik termasuk organisasi 

non profit. 

Standar ini mendukung manajemen bisnis dalam melaksanakan supervisi 

terhadap organisasi TI dan membantunya memastikan bahwa TI memberikan 

dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Di mana standart terdiri dari 6 

prinsip, sebagai berikut : 

1. Responsibility 

2. Strategy 

3. Acquisition 

4. Performance 

5. Conformance 



6. Human behaviour 

Selain itu ISO/IEC 38500 juga menjamin bahwa manajemen telah 

melaksanakan konformitas dengan implementasi tata kelola organisasi yang 

baik (good overnance). 

g. TOGAF 

TOGAF adalah kerangka kerja enterprise architecture dari Open Group 

Standard yang memungkinkan setiap organisasi memiliki pendekatan 

terstruktur untuk pengelolaan implementasi teknologi, secara khusus dalam 

desain teknologi perangkat lunak, pengembangannya, dan peratawatan. 

Dipublikasikan tahun 1995 berdasarkan US Department of Defence Technical 

Architecture Framework for Information Management (TAFIM). Kemudian 

dikembangkan oleh The Open Group Architecture Forum dan kemudian secara 

reguler dirilis di website Open Group. 

TOGAF meningkatkan efisiensi bisnis dengan cara memastikannya melalui 

metode yang konsisten, komunikasi, pemanfaatan sumberdaya yang efisien. 

Meningkatkan kredibiltias industri dengan bahasa yang umum di kalangan 

profesional enterprise architecture. 

h. ISO/IEC 27001 

ISO/IEC 27001 merupakan standarisasi untuk ISMS (Information Security 

Management System) yang isinya merupakan pedoman pentunjuk dan prosedur 

praktis pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. ISO27001 lebih 

memfokuskan diri pada aspek manajemen pelaksanaan. Dimana output 



dokumennya merinci hingga detil aktivitas keamanan yang mesti dilakukan. 

Namun demikian proses implementasi maupun aktivitas audit keamanan sistem 

informasi sebenarnya bersifat fleksibel tergantung pada tipe dan kebutuhan 

organisasi serta fokus dan concern mereka pada proses bisnis dan proses TI-nya 

seturut dengan tujuan dan strategis perusahaan. 

Selain ISO/IEC 27001 maka COBIT juga bisa digunakan untuk 

membangun Sistem Manajemen Keamanan Informasi khususnya bila kita 

menggunakan pedoman profesional COBIT khusus untuk keamanan yaitu 

: COBIT 5 for Information Risk. Bila kita ingin membangun Tata Kelola 

Keamanan Informasi yang meliputi Governance dan Management sekaligus 

maka COBIT adalah pilihan yang terbaik. 

 

 

 

 

 

https://netsolution.co.id/jasa-konsultasi/keamanan-informasi/
https://netsolution.co.id/jasa-konsultasi/keamanan-informasi/
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1. IT AUDIT 

  Adalah sebuah proses yang bertujuan mendapatkan hasil yang lebih baik dengan 

menggunakan penelitian secara objektif untuk membuktikan kumpulan dengan 

pernyataan pernyataan yang ada. Pada bidang teknologi dan informasi IT audit 

memiliki 2 yaitu ; 

  a. around the computer 

  dibagian ini hanya memeriksa dibagian penggunanya saja tanpa harus melihat isi 

program atau system yang ada. Bidang ini dilakukan dengan media perangkat keras 

sepeeti kertas selanjutnya dokumen disimpan dalam sebuah file  dengan cara yang 

mudah ditemukan. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu : 

• proses tidak memakan waktu yang lama 

• tidak wajib mengetahui semua system 

• jumlah databse yang banyak 

• hanya sebagian mencakup IT AUDIT 

   

  b. trough the computer 

Pada trough the computer editor memeriksa masukan dan keluaran data dan 

melakukan berbagai uji coba program system sehingga si auditor dapat merasakan 

sendiri bagaimana langkah system serta dapat mengetahui bagaimana sistemdapat 

berjalan pada proses tertentu. 

 

 



Peralatan IT AUDIT 

1. ACL merupakan sebuah software aplikasi yang dapat melakukan berbagai 

macam analisa data dari berbagai macam sumber. 

2. Picalo sebuah software yang dapat melakukan audit data dari berbagai macam 

sumber. 

3. Nessus merupaka sebuah aplikasi yang dapat melakukan assessment software 

4. IP SCANNER merupakan sebuah tools software yang berfungsi untuk 

melakukan analisis terhadap jaringan 

5. NMAP merupakan sebuah software yang berfungsi untuk melakukan analisis 

terhadapat koneksi jaringan. 

6. Wireshark merupakan sebuah tools aplikasi yang berfungsi untuk melakukan 

analisis jaringan. 

  Contoh tools IP SCANNER 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SEO Search Engine Optimization) 



Adalah serangkaian proses perjalan yang dilakukan untuk secara system dan terarah yang 

bertujuan untuk meningkatkan volume serta kualitas dari jaringan dan kunjungan melalui 

mesin pencarian dengan menuju alamat situs tertentu dengan memanfaatkan algoritma 

mesin pencarian tersebut, dengan adanya SEO maka situs yang bersifat e-commerce dapat 

meingkatkan kinerja wesite tersebut secara maksimal dan mendapatkan hasil yang baik. 

Berikut ini adalah langkah langsh dalam melakukan penelitian dalam SEO. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa tahapan penelitian yang dilakukan, 

yaitu: 

1. Spesifikasi kebutuhan, dalam tahap ini menentukan kebutuhan pembangunan 

situs, dan fungsi- fungsi yang dibutuhkan  

2. Melakukan pembangun situs dan melakukan optimisasi. Pada tahapan kedua, 

dilakukan proses installasi. Setelah proses installasi selesai, dilanjutkan dengan 

mengoptimasi situs dengan cara merubah beberapa settingan awal situs. 

3. Pre-test  SERP  (Search  Engine  Result  Page),  yaitu  kegiatan  yang  

Menentukan spesifikasi kebutuhan 

Pembangunan Website 

Pre Test SERP 

Implementasi SEO 

Kesimpulan 



mengimplementasikan pengujian pada web. 

4. Menambahkan SEO plugins pada situs yang telah dibangun. Dalam kaitannya 

dengan metode 

5. Search Engine Optimization, ada beberapa plugin yang harus dipasang pada situs 

yang telah dibangun sebagai langkah optimisasi. Plugin yang telah terpasang, pada 

akhirnya memberikan efek peningkatan trafik pada situs yang telah dibangun, 

sebagaimana merupakan tujuan awal dari penelitian ini. 

6. Mendaftarkan situs  web  ke  search  engine.  Setelah situs  web selesai  

dibangun,  dilakukan submit URL untuk memberitahukan search engine bahwa 

terdapat situs baru yang siap di-index. 

7. Mengidentifikasi hasil dari metode yang telah diterapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Framerwork IT AUDIT 



Framework adalah istilah yang muncul didalam developer dan merupakan istilah 

yang memiliki berbagai macam fungsi yang sangat besar bagi pengembangan kode 

program secara sistematis. Framwork memailiki banyak macam diantaranya yaitu : 

Pada manajemen system informasi : 

a. ITIL merupakan sebuah konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur , 

pengembangan serta operasi teknologi iinformasi. 

b. ASL 

Merupakan kumpulan pedoman praktekterabik tentang pengelolaan 

pengembangan dan pemeliharaan aplikasi yang meiputi 4 pesan utama uyaitu : 

a. Manajemen APlikasi 

b. Tuntutan pasar 

c. Tidak ada standarisasi proses manajemen 
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I. Pendahuluan 

Perkembangan dunia teknologi saat ini sangat cepat, sehingga manusia 

dituntut untuk mengikuti perkembangan. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia 

dalam bidang IT yang memiliki kemampuan beradaptasi secara cepat. Dalam dunia 

teknologi informasi saat ini kebutuhan terhadap web dan internet memungkinkan 

seseorang membuat website yang diinginkan menjadi lebih mudah. Meskipun orang 

tersebut memiliki pengetahuan tentang pemrograman berbasis web ataupun tidak. 

Cukup banyak website terbentuk tiap tahunnya (netcraft web survey).Berbagai 

website tersebut berusaha menjadi situs yang terkenal dan paling banyak dicari di 

internet terutama di search engine (mesin pencari). 

Pemakai internet biasanya menggunakan search engine untuk menemukan apa 

yang dicarinya. Sekitar 62% dari mereka akan tertarik pada 10 atau 20 situs pertama 

pada halaman 1 dan 2 dari SERP (Search Engine Result Page), dan 38% sisanya akan 

melihat website yang ada di halaman berikutnya. Oleh sebab itu para pemilik situs 

kemudian berusaha agar website mereka memiliki peringkat teratas pada mesin 

pencari di internet, atau setidaknya halaman pertama hasil pencarian berdasarkan kata 

kunci tertentu yang ditargetkan. Secara logis, website yang menempati posisi teratas 

pada hasil pencarian memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pengunjung. 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan 

menerapkan metode SEO.  

SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization yang jika diartikan 

dalam bahasa Indonesia berarti optimisasi mesin pencari. Secara sederhana, SEO 

dapat diartikan sebagai sebuah teknik dan proses yang dilakukan secara sistematis 

yang bertujuan untuk mengoptimalkan website kita supaya bisa menempati peringkat 

yang optimal pada hasil pencarian mesin pencari. Tujuan dari SEO adalah untuk 



menjadikan website kita mempunyai peringkat yang optimal di mesin pencari, Ketika 

website kita menempati 10 peringkat dihalaman awal pencarian mesin pencari maka 

website kita berpeluang untuk mendapatkan banyak pengunjung. 

Pada tugas ini penulis akan membahas tentang apa itu SEO kemudian apa 

pentingnya SEO dan alat yang digunakan untuk melakukan SEO. 

 

II. ISI PEMBAHASAN 

1. Pengertian Search Engine Optimization 

Dikutip dari halaman Wikipedia (2021), Optimisasi mesin 

pencari atau Search Engine Optimization, biasa disingkat "SEO" adalah 

serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk 

meningkatkan volume dan kualitas trafik kunjungan melalui mesin pencari 

menuju situs web tertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja 

atau algoritma mesin pencari tersebut. Mekanisme mesin pencari yang dimaksud 

adalah crawling, indexing, dan ranking. Tujuan dari SEO adalah menempatkan 

sebuah situs web pada posisi teratas, atau setidaknya halaman pertama hasil 

pencarian berdasarkan kata kunci tertentu yang ditargetkan. Secara logis, situs 

web yang menempati posisi teratas pada hasil pencarian memiliki peluang lebih 

besar untuk mendapatkan pengunjung. 

Sejalan dengan makin berkembangnya pemanfaatan jaringan sebagai 

media bisnis, kebutuhan atas SEO juga semakin meningkat. Berada pada posisi 

teratas hasil pencarian akan meningkatkan peluang sebuah perusahaan pemasaran 

berbasis web untuk mendapatkan pelanggan baru. Peluang ini dimanfaatkan 

sejumlah pihak untuk menawarkan jasa optimisasi mesin pencari bagi perusahaan-

perusahaan yang memiliki basis usaha di internet. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Algoritme


2. Pentingnya Melakukan Audit Search Angine Optimization 

Menurut Glints (2020), Ada beberapa alasan kenapa Audit SEO sangat 

penting dilakukan yaitu: 

1. Mengetahui masalah teknis SEO 

Masalah teknis SEO penting untuk mengidentifikasi dengan cepat. Karena jika 

masalah teknis itu tetap ada dan tidak mengikuti dengan baik, otomatis Google 

akan sulit untuk mengindeks situs web tersebut.  

2. Mengidentifikasi masalah SEO on page dan off page 

Alasan lain kenapa audit SEO penting untuk dilakukan adalah dapat 

mengidentifikasi masalah yang didasarkan pada SEO on page dan off page . 

Dilansir dari The Creative Momentum, melalui audit kita akan melihat 

apakah meta descriptionnya perlu ditingkatkan atau internal linknya kurang 

maksimal. Selain itu, kamu juga dapat mengidentifikasi performa dari backlink . 

3. Memudahkan dalam membangun strategi konten 

Audit SEO akan membantu dalam membangun strategi konten. Sebab, kita telah 

melihat apa saja yang berdasarkan pada situs web, mulai dari teknis SEO, on 

page dan off page, atau bahkan masalah desain UX. Selain itu, audit melalui SEO 

kita juga akan mendapatkan data-data penting dari website, seperti data 

pengunjung, volume pencarian dari kata kunci tertentu, dan lain-lain. 

 

 

https://glints.com/id/lowongan/seo-on-page-dan-seo-off-page/
https://glints.com/id/lowongan/seo-on-page-dan-seo-off-page/
https://www.thecreativemomentum.com/blog/top-5-reasons-why-your-website-needs-an-seo-audit


3. Tools Yang Digunakan Dalam Proses SEO 

 
Menurut Cloudraya.com (2020), Pada dasarnya sebuah website 

harus mengandung sebanyak mungkin kata kunci-kata kunci penting yang 

paling relate dengan produk yang di tawarkan serta paling banyak dicari 

oleh customer. Ada dua teknik optimalisasi pencarian kata kunci website 

oleh Google, yaitu Search Engine Optimization (SEO), serta Search Engine 

Marketing (SEM). berikut ada 10 SEO tools gratis untuk mencari kata 

kunci dan optimalisasi bagi website :  

1. Google Search Console 

Platform ini adalah salah satu tools gratis dari Google. Pada dasarnya, 

tools ini digunakan untuk analytic, seperti melihat, memonitor serta 

mengatur performa website, indeksasi, traffic, backlink, serta 

mengatasi masalah kata kunci yang berhubungan dengan Google 

search. Fitur utama Google Search Console adalah mengukur 

bagaimana performa kata kunci yang kita gunakan pada website. Jadi 

bisa dibilang fitur ini sangat penting untuk mengevaluasi serta 

menentukan kata kunci berikutnya yang akan digunakan pada website 

untuk melakukan optimalisasi SEO.   

2. Google Keyword Planner 

Google Keyword Planner dapat bekerja maksimal jika kita 

menggabungkannya dengan Google Ads. Pada dasarnya platform ini 

dapat Anda gunakan untuk mencari serta menganalisis kata kunci yang 

tepat untuk selanjutnya diiklankan pada Google Ads. Namun platform 

ini juga masih bisa kita gunakan sebagai SEO tool karena memiliki 



akses data indeks kata kunci yang lengkap dari Google itu 

sendiri. Insight dari platform ini sangat cocok digunakan untuk 

menentukan strategi content marketing bisnis. Kita akan mendapatkan 

ide kata kunci yang relate dengan website dan produk, serta jumlah 

volume kata kunci pada Google search.  

3. Google Trends 

Platform ini sangat membantu dalam melakukan riset kata kunci, 

karena dapat membandingkan beberapa kata kunci yang ada dengan 

artikel terbaru yang kita miliki. Selain itu, Google Trends memiliki 

grafik yang berisi data kata kunci yang paling sering dicari dan diakses 

dari seluruh dunia. Tidak hanya itu, juga terdapat arsip indeks kata 

kunci data yang lengkap dari beberapa tahun sebelumnya yang telah 

diindeks oleh Google. Kita dapat melakukan filter berdasarkan 

lokasi, search history, serta kategori. Menariknya, platform ini juga 

dapat di manfaatkan untuk menunjukkan riset terhadap data yang 

sedang gunakan, penyebab interest, serta asal pengunjung website. 

  

4. Google Analytics 

Bisa dibilang platform SEO tools terlengkap adalah Google Analytics. 

Dalam platform ini tersimpan banyak data penting yang kita butuhkan 

untuk dianalisis atau dilakukan riset lebih lanjut. Analytics 

menyediakan data SEO website secara lengkap, tentang bagaimana 

pengunjung berinteraksi dengan website kita. Ada banyak report yang 

bisa di manfaatkan dari data pengunjung website. Data dilengkapi 



grafik yang lengkap, mulai dari lokasi, jenis kelamin, kata kunci yang 

paling banyak diakses, topik yang diminati, dan lain sebagainya.   

5. AdWord & SEO Keyword Permutation Generator 

Tools ini sangat membantu dalam menemukan dan menyusun kata 

kunci yang tepat untuk website kita. Jadi platform ini dapat digunakan 

untuk menentukan kata kunci yang relate dan sesuai dengan konten 

yang dimiliki serta menghubungkannya dengan Google search. Tool 

ini dapat menyusun dan merekomendasikan kata kunci alternatif yang 

bisa digunakan untuk optimalisasi SEO website. Namun untuk hasil 

yang maksimal, kita tetap harus mengkombinasikan tool ini dengan 

tool lainnya dalam menentukan kata kunci untuk website.  

6. Wordtracker 

Platform ini dapat digunakan sebagai SEO tools sekaligus market 

research tool atau kata kunci berbasis pay per click. Dimana tool ini 

juga dapat merekomendasikan beberapa kata kunci yang lebih akurat 

karena tidak disederhanakan. Selain itu, platform ini menunjukkan 

perbandingan hasil pencarian (SERP), pencarian related keywords, 

serta arsip penyimpanan kata kunci yang telah dimasukkan. Platform 

ini dilengkapi dengan desain tampilan dan user interface yang mudah 

dan sederhana.  

 

7. Keywordtool (dot) io 

Tool ini digunakan untuk menemukan serta menentukan long tail kata 



kunci. Long tail kata kunci ini sendiri berti kata kunci yang lebih 

spesifik, targeted, serta memiliki tingkat persaingan kata kunci yang 

kecil, sehingga memungkinkan kita mendapatkan ranking yang tinggi 

pada pencarian Google. Jadi dapat dikatakan bahwa tool ini sangat 

ideal jika ingin menemukan kata kunci yang tepat untuk website.  

8. Moz 

Moz dapat digunakan untuk melakukan inbound marketing. Salah satu 

fitur Moz yang mungkin dapat membantu perbaikan dalam website 

adalah Mozbar. Dimana fitur ini dapat mengukur tingkat Page 

Authority (PA) serta Domain Authority (DA) website. Pengukuran ini 

dapat diimplementasikan langsung dan terlihat hasil perbandingannya 

dengan website lain ketika kita melakukan pencarian website maupun 

kata kunci dalam Google search. Moz juga memiliki tampilan yang 

sangat user friendly. 

9. KWFinder 

Tool ini menyederhanakan pemahaman mengenai kata kunci dan SEO. 

Dimana inti prinsip dalam SEO adalah menemukan kata kunci yang 

memiliki tingkat persaingan rendah namun volume pencariannya 

tinggi. Kuncinya adalah kita harus menebak kata kunci yang tepat. 

KWFinder sangat cocok digunakan bagi pemula yang ingin belajar 

tentang SEO dan mengimplementasikan kata kunci pada websitenya.   

10. LSI Keywords 

Platform ini membantu dalam menemukan kata-kata yang masih 

berhubungan dengan topik/artikel/konten dalam website yang kita 



miliki. Jadi platform ini tidak melulu membahas tentang menemukan 

kata kunci yang tepat. Namun lebih ke mencari hubungan kata kunci 

utama dengan topik yang berkaitan dengan konten, sehingga ketika 

diindeks, Google akan menemukannya melalui konten-konten yang 

relevan untuk user. Melalui tool ini, kita dapat memasukkan hingga 

sepuluh kata kunci sekaligus. Kemudian LSI kata kunci akan 

memberikan rekomendasi related kata kunci lengkap dengan analisis 

jumlah pencarian perbulan, rate CPC, dan tingkat persaingan SEO. 

Rekomendasi ini dapat digunakan untuk menguatkan keterkaitan 

konten yang kita miliki dengan kata kunci dalam mesin pencarian.  

III. Kesimpulan 

Search Engine Optimization merupakan solusi untuk mengoptimalkan 

halaman website anda agar mendapatkan peringkat di halaman hasil pencarian Google 

Search Engine. Terdapat dua jenis SEO, yaitu SEO On Page dan Off Page. Pastikan 

untuk menerapkan semua indikator yang telah kami jelaskan, dan selalu ikuti 

perkembangan dari algoritma update setiap saat. Selain itu, buatlah konten yang tidak 

mengandung unsur plagiasi dan duplikasi dengan kompetitor anda. 
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A. IT AUDIT 

 

1. Pengertian IT Audit 

Audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari 

infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat 

berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan 

pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya istilah ini dikenal dengan audit 

pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi secara umum 

merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam 

perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer yang 

banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah 

bekerja secara efektif, dan integratif dalam mencapai target organisasinya. 

Dalam pelaksanaanya, auditor TI mengumpulkan bukti-bukti yang memadai melalui 

berbagai teknik termasuk survey, wawancara, observasi dan review dokumentasi. Satu hal 

yang unik, bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor biasanya mencakup pula bukti 

elektronis. Biasanya, auditor TI menerapkan teknik audit berbantuan computer, disebut 

juga dengan CAAT (Computer Aided Auditing Technique). Teknik ini digunakan untuk 

menganalisa data, misalnya saha data transaksi penjualan, pembelian,transaksi aktivitas 

persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain. 

 

2. Tujuan IT Audit 

• Availability ketersediaan informasi, apakah informasi pada perusahaan dapat 

menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia setiap saat. 

• Confidentiality / kerahasiaan informasi, apakah informasi yang dihasilkan oleh 

sistem informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak dan 

memiliki otorisasi. 

• Integrity, apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan tepat waktu. 

3. Manfaat pada saat Implementasi (Pre-Implementation Review) 

• Institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan 

kebutuhan ataupun memenuhi acceptance criteria. 



• Mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut. 

• Mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. 

4. Manfaat setelah sistem live (Post-Implementation Review) 

• Institusi mendapat masukan atas risiko-risiko yang masih yang masih ada dan saran 

untuk penanganannya. 

• Masukan-masukan tersebut dimasukkan dalam agenda penyempurnaan sistem, 

perencanaan strategis, dan anggaran pada periode berikutnya. 

• Bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa mendatang. 

• Memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan 

kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan. 

• Membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan (audit trail) telah diaktifkan dan 

dapat digunakan oleh manajemen, auditor maupun pihak lain yang berwewenang 

melakukan pemeriksaan. 

B. Search Engine Optimization (SEO) 

 

1. Pengertian SEO 

SEO atau Search Engine Optimization merupakan suatu strategi atau serangkaian 

teknik yang sistematis untuk menempatkan website atau blog berada di halaman utama 

SERP (Search Engine Result Page) dan potensial sesuai dengan keyword yang ditentukan. 

Melakukan SEO memang memerlukan keterampilan dan ketekunan, serta membutuhkan 

keterampilan analisis, kompetitif, dan strategis. 

2. Cara Kerja SEO 

Mesin pencari menggunakan algoritma tertentu untuk menentukan konten mana yang 

layak menempati ranking teratas hasil pencarian. Ini berlaku untuk semua mesin pencari 

baik itu Google, Yahoo!, Bing, maupun Duckduckgo. Google selalu memperbarui 

algoritmanya untuk memberikan hasil pencarian yang lebih relevan dan solutif untuk 

penggunanya. Dari 2011 sampai saat ini, setidaknya sudah ada delapan major update untuk 



algoritma Google. Jadi Anda harus selalu update tentang algoritma Google ini. Sebab 

langkah optimasi yang berdasarkan algoritma lama Google tidak akan memberikan efek 

apa pun. Misalnya, salah satu taktik lama yang digunakan adalah keyword stuffing.  

Keyword stuffing adalah praktik memasukkan focus keyword sebanyak-banyaknya di 

sebuah artikel. Taktik ini dulu cukup efektif, bahkan jika konten Anda singkat dan tidak 

relevan sama sekali dengan focus keyword yang Anda masukkan. Namun, dengan 

pembaruan algoritma Google, kini taktik tersebut tidak lagi efektif. Bahkan Anda bisa 

terkena penalti jika ketahuan mempraktikkannya. Konten Anda bisa dianggap berisi spam 

jika terlalu banyak mengulang focus keyword. Kalau begitu, langkah optimasi SEO seperti 

apa yang sesuai dengan algoritma Google terbaru? Setidaknya ada delapan indikator SEO 

berdasarkan algoritma Google terbaru, dari struktur URL hingga kecepatan website. 

3. Jenis – jenis SEO 

Terdapat dua jenis SEO, yaitu SEO on page dan SEO off page. Keduanya sama-sama 

penting dan saling berkaitan. Jadi Anda harus menerapkan keduanya untuk praktik SEO di 

website Anda makin optimal. 

4. Manfaat SEO 

Mengapa SEO begitu penting, apa manfaat pada sebuah website : 

• Mesin Pencari adalah Sumber Informasi 

• Trafik Didominasi Konten di Halaman Pertama 

• Website Anda Ditemukan Melalui Berbagai Kata Kunci 

• Brand Awareness dan Kredibilitas Meningkat 

• Trafik Organik Lebih Mudah Dikonversi  

5. Tujuan SEO 

Tujuan utama melakukan SEO adalah untuk meningkatkan traffic visitor atau 

kunjungan dengan keyword yang sudah tertarget. Salah satu indikator utama keberhasilan 



melakukan SEO marketing adalah semakin tingginya posisi website atau blog dengan 

keyword tertentu di dalam search engine. Semakin tinggi posisi website atau blog dengan 

keyword tertentu di search engine, maka akan semakin tinggi pula pengunjung atau visitor 

yang berkunjung ke website atau blog tersebut. Berikut contoh traffic dari sebuah SEO. 

 

C. FRAMEWORK IT AUDIT COBIT 

1. Pendahuluan  

 



COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) merupakan audit 

sistem informasi dan dasar pengendalian yang dibuat oleh Information Systems Audit and 

Control Association (ISACA) dan IT Governance Institute (ITGI) pada tahun 1992. COBIT 

Framework adalah standar kontrol yang umum terhadap teknologi informasi, dengan 

memberikan kerangka kerja dan kontrol terhadap teknologi informasi yang dapat diterima dan 

diterapkan secara internasional. 

COBIT bermanfaat bagi manajemen untuk membantu menyeimbangkan antara resiko dan 

investasi pengendalian dalam sebuah lingkungan IT yang sering tidak dapat diprediksi. Bagi 

user, ini menjadi sangat berguna untuk memperoleh keyakinan atas layanan keamanan dan 

pengendalian IT yang disediakan oleh pihak internal atau pihak ketiga. Sedangkan bagi 

Auditor untuk mendukung atau memperkuat opini yang dihasilkan dan memberikan saran 

kepada manajemen atas pengendalian internal yang ada. 

2. Sejarah COBIT 

COBIT pertama kali diterbitkan pada tahun 1996, kemudian edisi kedua dari COBIT 

diterbitkan pada tahun 1998. Pada tahun 2000 dirilis COBIT 3.0 dan COBIT 4.0 pada tahun 

2005. Kemudian COBIT 4.1 dirilis pada tahun 2007 dan saat ini COBIT yang terakhir dirilis 

adalah COBIT 5.0 yang dirilis pada tahun 2012. COBIT merupakan kombinasi dari prinsip-

prinsip yang telah ditanamkan yang dilengkapi dengan balance scorecard dan dapat digunakan 

sebagai acuan model (seperti COSO) dan disejajarkan dengan standar industri, seperti ITIL, 

CMM, BS779, ISO 9000. 

3. Tujuan Pembentukan 

Tujuan diluncurkan COBIT adalah untuk mengembangkan, melakukan riset dan 

mempublikasikan suatu standar teknologi informasi yang diterima umum dan selalu up to date 

untuk digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Dengan bahasa lain, COBIT dapat pula 

dikatakan sebagai sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT governance yang dapat 

membantu auditor, manajemen and pengguna (user) untuk menjembatani gap antara risiko 

bisnis, kebutuhan kontrol dan permasalahan-permasalahan teknis melalui pengendalian 

terhadap masing-masing dari 34 proses IT, meningkatkan tingkatan kemapanan proses dalam 



IT dan memenuhi ekspektasi bisnis dari IT. COBIT mampu menyediakan bahasa yang umum 

sehingga dapat dipahami oleh semua pihak. Adopsi yang cepat dari COBIT di seluruh dunia 

dapat dikaitkan dengan semakin besarnya perhatian yang diberikan terhadap corporate 

governance dan kebutuhan perusahaan agar mampu berbuat lebih dengan sumber daya yang 

sedikit meskipun ketika terjadi kondisi ekonomi yang sulit. 

Fokus utama COBIT adalah harapan bahwa melalui adopsi COBIT ini perusahaan akan 

mampu meningkatkan nilai tambah melalui penggunaan TI dan mengurangi resiko-resiko 

inheren yang teridentifikasi didalamnya. 

4. Kerangka Kerja COBIT 

Kerangka kerja COBIT terdiri atas beberapa arahan/pedoman, yakni: 

• Control Objectives 

Terdiri atas 4 tujuan pengendalian tingkat tinggi (high-level control objectives) yang 

terbagi dalam 4 domain, yaitu: planning &organization, Acquisition & implementation, 

Delivery & Support, dan Monitoring & Evaluation. 

• Audit Guidelines 

Berisi sebanyak 318 tujuan-tujuan pengendalian yang bersifat rinci (detailed control 

objectives) untuk membantu para auditor dalam memberikan management 

assurance dan/atau saran perbaikan. 

• Management Guidelines 

Berisi arahan, baik secara umum maupun spesifik, mengenai apa saja yang mesti 

dilakukan, terutama agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut : 

 Sejauh mana TI harus bergerak atau digunakan, dan apakah biaya TI yang 

dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang dihasilkannya. 

 Apa saja indikator untuk suatu kinerja yang bagus. 

 Apa saja faktor atau kondisi yang harus diciptakan agar dapat mencapai sukses 

(critical success factors). 

 Apa saja risiko-risiko yang timbul, apabila kita tidak mencapai sasaran yang 

ditentukan. 



 Bagaimana dengan perusahaan lainnya, apa yang mereka lakukan. 

 Bagaimana mengukur keberhasilan dan bagaimana pula membandingkannya. 

 

• Manfaat dan Pengguna COBIT 

Secara manajerial target pengguna COBIT dan manfaatnya adalah : 

1. Direktur dan Eksekutif 

Untuk memastikan manajemen mengikuti dan mengimplementasikan strategi searah 
dan sejalan dengan TI. 

2. Manajemen 

• Untuk mengambil keputusan investasi TI. 
• Untuk keseimbangan resiko dan kontrol investasi. 
• Untuk benchmark lingkungan TI sekarang dan masa depan. 

3. Pengguna 

Untuk memperoleh jaminan keamanan dan control produk dan jasa yang dibutuhkan 
secara internal maupun eksternal. 

4. Auditors 

• Untuk memperkuat opini untuk manajemen dalam control internal. 
• Untuk memberikan saran pada control minimum yang diperlukan. 

5. Konsep Pengendalian 

COBIT mengadopsi definisi pengendalian dari COSO yaitu : “Kebijakan, prosedur, 

dan praktik, dan struktur organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang 

wajar bahwa tujuan organisasi dapat dicapai dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat 

dicegah atau dideteksi dan diperbaiki”. Sedangkan dalam tujuan pengendalian, COBIT 

mendefinisikannya sebagai : “Suatu pernyataan atas hasil yang diinginkan atau tujuan yang 

ingin dicapai dengan mengimplementasikan prosedur pengendalian dalam aktivitas IT 

tertentu”. 



 

Cobit memiliki 4 Cakupan Domain : 

• Perencanaan dan Organisasi (Plan and Organise) 

Domain ini mencakup strategi dan taktik yang menyangkut identifikasi tentang bagaimana 

TI dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian tujuan bisnis organisasi 

sehingga terbentuk sebuah organisasi yang baik dengan infrastruktur teknologi yang baik 

pula. 

PO1    Define a strategic information technology plan  
PO2    Define the information architecture 
PO3    Determine the technological direction 
PO4    Define the IT organisation and relationships  
PO5    Manage the investment in information technology 
PO6    Communicate management aims and direction  
PO7    Manage human resources 
PO8    Ensure compliance with external requirements 
PO9    Assess risks  
PO10  Manage projects  
PO11  Manage quality 



• Pengadaan dan Implementasi (Acquisition and Implement) 

Untuk mewujudkan strategi TI, solusi TI perlu diidentifikasi, dibangun atau diperoleh dan 

kemudian diimplementasikan dan diintegrasikan dalam proses bisnis. Selain itu, perubahan 

serta pemeliharaan sistem yang ada harus di cakup dalam domain ini untuk memastikan 

bahwa siklus hidup akan terus berlangsung untuk sistem-sistem. 

AI1  Identify automated solutions  
AI2  Acquire and maintain application software 
AI3  Acquire and maintain technology infrastructure 
AI4  Develop and maintain IT procedures 
AI5  Install and accredit systems  
AI6  Manage changes  

• Pengantaran dan Dukungan (Deliver and Support) 

Domain ini berhubungan dengan penyampaian layanan yang diinginkan, yang terdiri dari 

operasi pada security dan aspek kesinambungan bisnis sampai dengan pengadaan training. 

DS1     Define and manage service levels 
DS2     Manage third-party services  
DS3     Manage performance and capacity  
DS4     Ensure continuous service  
DS5     Ensure systems security  
DS6     Identify and allocate costs 
DS7     Educate and train users  
DS8     Assist and advise customers 
DS9     Manage the configuration  
DS10   Manage problems and incidents  
DS11   Manage data  
DS12   Manage facilities  
DS13   Manage operations 

• Pengawasan dan Evaluasi (Monitor and Evaluat) 

Semua proses TI perlu dinilai secara teratur dan berkala bagaimana kualitas dan 

kesesuaiannya dengan kebutuhan kontrol. Domain ini menunjuk pada perlunya 

pengawasan manajemen atas proses pengendalian dalam organisasi serta penilaian 



independen yang dilakukan baik auditor internal maupun eksternal atau diperoleh dari 

sumber-sumber anternatif lainnya. 

M1 Monitor the process 
M2 Assess internal control adequacy 
M3 Obtain independent assurance 
M4 Provide for independent audit 

Keempat domain tersebut diatas kemudian dijabarkan menjadi 34 faktor resiko yang harus 

dievaluasi jika ingin diperoleh suatu kesimpulan mengenai seberapa besar kepedulian 

manajemen terhadap teknologi informasi, serta bagaimana teknologi informasi dapat 

memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi. 

6. Skala Maturity Framework COBIT 

Maturity model adalah suatu metode untuk mengukur level pengembangan manajemen 

proses, yang berarti adalah mengukur sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut. Seberapa 

bagusnya pengembangan atau kapabilitas manajemen tergantung pada tercapainya tujuan-

tujuan COBIT yang. Sebagai contoh adalah ada beberapa proses dan sistem kritikal yang 

membutuhkan manajemen keamanan yang lebih ketat dibanding proses dan sistem lain yang 

tidak begitu kritikal. Di sisi lain, derajat dan kepuasan pengendalian yang dibutuhkan untuk 

diaplikasikan pada suatu proses adalah didorong pada selera resiko Enterprise dan kebutuhan 

kepatuhan yang diterapkan. 

Penerapan yang tepat pada tata kelola TI di suatu lingkungan Enterprise, tergantung pada 

pencapaian tiga aspek maturity (kemampuan, jangkauan dan kontrol). Peningkatan maturity 

akan mengurangi resiko dan meningkatkan efisiensi, mendorong berkurangnya kesalahan dan 

meningkatkan kuantitas proses yang dapat diperkirakan kualitasnya dan mendorong efisiensi 

biaya terkait dengan penggunaan sumber daya TI. 

Maturity model dapat digunakan untuk memetakan : 

• Status pengelolaan TI perusahaan pada saat itu. 

• Status standart industri dalam bidang TI saat ini (sebagai pembanding) 



• Status standart internasional dalam bidang TI saat ini (sebagai pembanding) 

• Strategi pengelolaan TI perusahaan (ekspetasi perusahaan terhadap posisi pengelolaan 

TI perusahaan) 

7. Cobit and IT Governance 

COBIT berfokus pada peningkatan tata kelola TI dalam organisasi. COBIT memberikan 

kerangka untuk mengelola dan mengendalikan kegiatan TI dan mendukung lima syarat untuk 

kerangka control. 

1. Fokus Bisnis 

• COBIT mencapai fokus bisnis yang lebih tajam dengan menyelaraskan TI dengan 

tujuan bisnis. 

• Pengukuran kinerja TI harus fokus pada kontribusi TI untuk memungkinkan dan 

memperluas strategi bisnis. 

• COBIT, didukung oleh sesuai bisnis yang berfokus pada metrik, dapat memastikan 

bahwa fokus utama adalah nilai pengiriman dan keunggulan teknis tidak sebagai tujuan 

itu sendiri. 

2. Proses Orientasi 

• Ketika organisasi menerapkan COBIT, fokus mereka lebih berorientasi proses. 

• Insiden dan masalah tidak lagi mengalihkan perhatian dari proses. 

• Pengecualian dapat didefinisikan secara jelas sebagai bagian dari proses standar. 

Dengan kepemilikan proses didefinisikan, dilimpahkan dan diterima, organisasi adalah 

lebih mampu untuk mempertahankan kontrol melalui periode perubahan yang cepat 

atau krisis organisasi 

3. Penerimaan umum 

• COBIT adalah standar terbukti dan diterima secara global untuk meningkatkan 

kontribusi TI untuk keberhasilan organisasi. 

• Kerangka kerja ini terus meningkatkan dan mengembangkan untuk mengikuti praktek 

yang baik. 



• Profesional TI dari seluruh dunia menyumbangkan ide-ide mereka dan waktu untuk 

pertemuan tinjauan reguler. 

4. Peraturan Persyaratan 

• Skandal perusahaan terakhir telah meningkatkan tekanan regulasi pada dewan direktur 

untuk melaporkan status mereka dan memastikan bahwa pengendalian internal yang 

sesuai. Tekanan ini mencakup TI mengontrol juga. 

• Organisasi terus-menerus perlu untuk meningkatkan kinerja TI dan menunjukkan 

pengendalian yang memadai atas kegiatan TI mereka. 

• Banyak manajer TI, penasehat dan auditor yang beralih ke COBIT sebagai respon de 

facto untuk regulasi TI persyaratan. 

5. Umum Bahasa 

• Sebuah framework membantu mendapatkan semua orang pada halaman yang sama 

dengan mendefinisikan hal kritis dan menyediakan daftar istilah. 

• Koordinasi di dalam dan di tim proyek dan organisasi dapat memainkan peran kunci 

dalam keberhasilan setiap proyek. Bahasa yang sama membantu membangun 

keyakinan dan kepercayaan. 
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ABSTRAK 

 

Salah satu perkembangan teknologi yang dapat diimplementasikan dalam bidang 

Pendidikan dan Pelatihan (diklat) di lembaga pemerintahan adalah metode pembelajaran jarak 

jauh. Hal ini dapat dikaitkan keberadaan LMS BMKG dalam melakukan diklat untuk pegawai 

BMKG. Akan tetapi hal tersebut perlu dilakukan sebuah evaluasi serta audit terhadap sistem 

informasi terhadap ancaman dan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 

jauh kinerja system informasi pembelajaran dalam LMS sebagai media pembelajaran dalam 

instansi BMKG. Oleh karena itu diperlukan sebuah rekomendasi tata kelola yang diharapkan 

untuk mengetahui kesenjangan antara tata kelola yang telah dilakukan dengan tata kelola yang 

diharapkan menggunakan COBIT versi 4.1 khusus pada domain deliver and support (DS). 

Teknik pengumpulan yang dilakukan adalah dengan wawancara dan kuisioner dengan 

narasumber yang telah dilakukan sebelumnya. Metode analisis data dilakukan dengan beberapa 

tahap yaitu penentuan domain, penentuan proses control, penentuan indicator dan pemetaan 

kematangan.  

Kata kunci: audit system informasi, LMS, COBIT 4.1 

 

ABSTRACT 

 

One of the technological developments that can be implemented in the field of education 

and training in government institutions is the distance learning method. This can be attributed 

to the existence of LMS BMKG in conducting training for BMKG employees. However, it is 

necessary to carry out an evaluation and audit of the information system against threats and 

losses. This study aims to determine how far the performance of the learning information 

system in the LMS as a learning medium in the BMKG agency. Therefore, we need a 

governance recommendation which is expected to find out the gaps between the governance 

that has been carried out and the governance that is expected to use COBIT version 4.1 

specifically in DS domain. The technique of collecting which is done is by interview and 

questionnaire with the sources that have been done before. The method of data analysis was 

carried out in several stages, namely determining the domain, determining the control process, 

determining indicators and mapping maturity. 

Keywords: information system audit, LMS, COBIT 4.1 
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1. PENDAHULUAN 

Teknologi informasi pada dasarnya terdiri atas tiga komponen utama,yaitu teknologi komputer 

(hardware dan software), teknologi content (database dan multimedia), dan teknologi 

komunikasi (network  dan internet). Perkembangan tiga komponen utama TI sangatlah cepat 

dan implementasinya sudah meliputi hampir semua bidang kehidupan dan kegiatan masyarakat 

dunia (Prabowo, 2007). Oleh karena itu, sejalan dengan pentingnya informasi sebagai salah 

satu sumber daya utama sebuah organisasi, 

Kecenderungan ini menegaskan tentang pentingnya teknologi informasi yaitu suatu teknologi 

yang terkait erat dengan proses penciptaan, pengelolaan dan penyebarluasan informasi dalam 

manajemen sebuah organisasi (David, 2009). Pengolahan informasi dan pendistribusiannya 

melalui jaringan telekomunikasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai 

bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan.  

Ide untuk menggunakan mesin-belajar, membuat simulasi proses-proses yang rumit, animasi 

proses-proses yang sulit dideskripsikan telah membangkitkan minat praktisi pembelajaran 

dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Keunggulan lain dari teknologi ini adalah 

kemampuannya dalam memberikan fasilitas yang memungkinkan melayani pembelajaran yang 

tak terkendala waktu dan tempat. Sejalan dengan itu mulailah bermunculan berbagai jargon 

berawalan e, mulai dari e-book, e-learning, e-laboratory, e-education, e-library, dan 

sebagainya. Awalan e bermakna electronics  yang secara implisit dimaknai berdasar teknologi 

elektronika digital.  

Lembaga pendidikan, dalam hal ini Lembaga Diklat Aparatur yang misinya utamanya 

mengembangkan SDM yang berkualitas, dapat memainkan peran yang sangat penting dalam 

mengembangkan kemampuan aparatur/masyarakat terkait penguasaan dan pemanfaatan 

teknologi informasi. 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BMKG mempunyai perangkat lunak berbasis web 

yang disebut dengan Learning Management System BMKG (LMSBMKG) yang dipergunakan 

oleh BMKG dalam membuat, menyimpan, menggunakan kembali, mengelola serta 

menyampaikan materi pembelajaran kepada para peserta diklat atau kegiatan pembelajaran 

lain. LMSBMKG memungkinkan peserta, pengajar dan penyelenggara untuk berinteraksi 

dengan menggunakan fitur-fitur kolaborasi. LMSBMKG menawarkan mekanisme pengelolaan 

yang memudahkan bagi pegawai untuk mengakses pembelajaran dari mana saja dan kapan 

saja. LMSBMKG juga memberikan peluang untuk memperluas kesempatan belajar bagi 

pegawai guna menjawab kebutuhan organisasi dalam hal pemenuhan pendidikan dan pelatihan. 

Learning Management System merupakan alat atau sistem yang digunakan untuk autentikasi, 

registrasi, dan akses untuk pembelajaran.  Sebagian besar berisi katalog atau daftar materi yang 

tersedia dan metode bagi pembelajar untuk mendapatkan materi tersebut. Sistem harus dapat 

menelusuri keterlibatan peserta untuk setiap materi dan materi apa yang sudah diambil oleh 

pembelajar. Termasuk fitur-fitur untuk memungkinkan penambahan materi atau bahkan 

dihapus dari katalog. Berikut ini adalah tampilan dari website LMSBMKG. 

http://id.wikipedia.org/wiki/E-book
http://id.wikipedia.org/wiki/E-book
http://id.wikipedia.org/wiki/E-book
http://id.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://id.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=E-laboratory&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=E-laboratory&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=E-education&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=E-education&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=E-library&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=E-library&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Electronics&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Electronics&action=edit&redlink=1


 

  

2. LANDASAN TEORI 

2.1. Audit   Sistem   Informasi 

Audit   Sistem   Informasi   adalah   suatu pengevaluasian  untuk  mengetahui  bagaimana 

tingkat    kesesuaian    antara    aplikasi    sistem informasi     dengan     prosedur     yang     

telah ditetapkan    dan    mengetahui    apakah    suatu sistem informasi telah didesain dan 

diimplementasikan secara efektif, efisien, dan ekonomis, memiliki mekanisme 

pengamanan aset yang memadai, serta menjamin integritas data yang memadai (IGI, 

2007). Semua aset dilindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan serta terjaminnya   

integritas data, keandalan   serta efektifitas    dan    efisiensi    penyelenggaraan sistem 

informasi berbasis computer (Wardani, 2014). Audit   sistem   informasi   dimaksudkan 

untuk  mengevaluasi  tingkat  kesesuaian  antara sistem    informasi    dengan    prosedur    

bisnis (business processes) perusahaan atau kebutuhan pengguna (user needs), untuk 

mengevaluasi  apakah  suatu  sistem  informasi telah  didesain dan diimplementasikan  

secara efektif, efisien, dan    ekonomis, memiliki mekanisme  pengamanan  aset,  serta  

menjalin integritas data yang memadai (Supradono, 2011). 

2.2. Elearning 

Pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer 

sehingga mampu mendukung proses pembelajaran (Andy, 2016). E-learning adalah suatu 

sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses 

belajar mengajar. Berikut beberapa pengertian E-learning dari berbagai sumber: 

1. Proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses 

pembelajaran dengan teknologi. 

2. Sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar 

yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru dengan 

siswa. 

Karakteristik E-learning bersifat jaringan, yang membuatnya mampu memperbaiki secara 

cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan, dan sharing 

pembelajaran dan informasi (Andry, 2016). 

Karakteristik E-learning adalah: 

1. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik. 

2. Memanfaatkan keunggulan komputer (digital media dan komputer networks) 



3. Menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri (self-learning materials) kemudian 

disimpan di komputer, sehingga dapat diakses oleh doesen dan mahasiswa kapan saja 

dan dimana saja. 

4. Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal 

yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. 

Manfaat E-learning adalah: 

1. Fleksibel. E-learning memberi fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk 

mengakses perjalanan. 

2. Belajar Mandiri. E-learning memberi kesempatan bagi pembelajar secara mandiri 

memegang kendali atas keberhasilan belajar. 

3. Efisiensi Biaya. E-learning memberi efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggara, 

efisiensi penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk belajar dan efisiensi biaya bagi 

pembelajar adalah biaya transportasi dan akomodasi. 

Manfaat E-learning menurut adalah: 

1. Penggunaan E-learning untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dapat 

meningkatkan daya serap mahasiswa atas materi yang diajarkan. 

2. Meningkatkan partisipasi aktif dari mahasiswa. 

3. Meningkatkan partisipasi aktif dari mahasiswa. 

4. Meningkatkan kemampuan belajar mandiri mahasiswa. 

5. Meningkatkan kualitas materi pendidik dan pelatihan. 

6. Meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi 

informasi, dimana dengan perangkat biasa sulit dilakukan. 

Kelebihan E-learning ialah memberikan fleksibilitas, interaktivitas, kecepatan, visualisasi 

melalui berbagai kelebihan dari masing-masing media. E-learning memiliki banyak 

kelebihan yaitu: 

1. Lebih mudah diserap, artinya menggunakan fasilitas multimedia berupa gambar, teks, 

animasi, suara, video.  

2. Jauh lebih efektif dalam biaya, artinya tidak perlu instruktur, tidak perlu minimum 

audiensi, bisa dimana saja, bisa kapan saja, murah untuk diperbanyak. 

3. Jauh lebih ringkas, artinya tidak banyak formalitas kelas, langsung pada pokok 

bahasan, mata pelajaran sesuai kebutuhan. 

4. Tersedia 24 jam/hari – 7 hari/minggu, artinya penguaasaan materi tergantung pada 

semangat dan daya serap siswa, bisa dimonitor, bisa diuji dengan e-test. 

2.3. COBIT 4.1 

Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) adalah seperangkat 

pedoman umum (best practice) untuk manajemen TI yang dibuat oleh Information System 

Audit and Control Association (ISACA), dan IT Governance Institute (ITGI) pada tahun 

1996 (Zakwan, Ratnawati, & Hidayah, 2014). 

COBIT adalah suatu framework untuk membangun suatu IT Governance. Dengan 

mengacu pada framework COBIT, suatu organisasi diharapkan mampu menerapkan IT 

governance dalam pencapaian tujuannya IT governance mengintegrasikan cara optimal 

dari proses perencanaan dan pengorganisasian, pengimplementasian, dukungan serta 

proses pemantauan kinerja Teknologi Informasi. COBIT memiliki fungsi antara lain 

(Wardani & Puspitasari, 2014):  

a) Meningkatkan pendekatan/program audit.  

b) Mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci  

c) Memberikan petunjuk untuk IT governance.  

d) Sebagai penilaian benchmark untuk kendali Sistem Informasi/Teknologi Informasi. 

e) Meningkatkan kontrol Sistem Informasi/Teknologi Informasi.  



f) Sebagai standarisasi pendekatan/program audit. COBIT menyediakan langkah-

langkah praktis terbaik yang dapat diambil dan lebih difokuskan pada pengendalian 

(control), yang selanjutnya dijelaskan dalam tahap dan framework proses.  

Manfaat dari Langkah-langkah praktis terbaik yang dapat diambil tersebut antara lain 

(Andry, 2016):  

1. Membantu mengoptimalkan investasi teknologi informasi yang mungkin dapat 

dilakukan. 

2. Menjamin pengiriman service.  

3. Framework COBIT menggambarkan antara business dan aplikasi yang ditunjukkan 

pada gambar berikut: 

 
Selain itu, framework COBIT secara keseluruhan dapat dilihat model proses COBIT yang 

terdiri dari 4 domain yaitu Plan and Organise, Acquire and Implementation, Deliver and 

Support, serta Monitoring and Evaluation (Andry, 2016).  

Dalam kerangka kerja sebelumnya, domain diidentifikasikan dengan memakai susunan 

manajemen yang akan digunakan dalam kegiatan harian organisasi. Kemudian empat 

domain yang lebih luas diidentifikasikan menjadi 4 domain  

utama, yaitu :  

a) Planning and Organization (PO)  

Domain ini mencakup strategi dan taktik, dan perhatian atas identifikasi bagaimana 

TI secara maksimal dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan bisnis.  Selain itu, 

realisasi dari visi strategis perlu direncanakan, dikomunikasikan, dan dikelola untuk 

berbagai perspektif yang berbeda. Terakhir, sebuah pengorganisasian yang baik serta 

infrastruktur teknologi harus di tempatkan di tempat yang semestinya  

b) Acquisition and Implementation (AI) 

Untuk merealisasikan strategi TI, solusi TI perlu diidentifikasi, dikembangkan atau 

diperoleh, serta diimplementasikan, dan terintegrasi ke dalam proses bisnis. Selain itu, 

perubahan serta pemeliharaan sistem yang ada harus di cakup dalam domain ini untuk 

memastikan bahwa siklus hidup akan terus berlangsung untuk sistem ini.  

c) Delivery and Support (DS) 



Domain ini memberikan fokus utama pada aspek penyampaian/pengiriman dari TI. 

Domain ini mencakup area-area seperti pengoperasian aplikasi-aplikasi dalam sistem 

TI dan hasilnya, dan juga, proses dukungan yang memungkinkan pengoperasian 

sistem TI tersebut dengan efektif dan efisien. Proses dukungan ini termasuk 

isu/masalah keamanan. 

d) Monitoring and Evaluation (ME) 

Semua proses IT perlu dinilai secara teratur sepanjang waktu untuk menjaga kualitas 

dan pemenuhan atas syarat pengendalian. Domain ini menunjuk pada perlunya 

pengawasan manajemen atas proses pengendalian dalam organisasi serta penilaian 

independen yang dilakukan baik auditor internal maupun eksternal atau diperoleh dari 

sumber-sumber alternatif lainnya. 

Maturity Level Adapun generic maturity model yang digunakan adalah:  

0 Non-existent – Tidak ada sama sekali proses yang terlihat. Perusahaan belum menyadari 

bahwa ada masalah yang harus dikaji.  

1 Initial/Ad Hoc – Ada bukti bahwa perusahaan telah menyadari ada masalah yang ada 

dan harus dikaji namun belum ada standarisasi. Tetapi, ada pendekatan ad hoc yang 

cenderung diaplikasikan sesuai kasus. Pendakatan manajemen secara umum tidak 

terstruktur.  

2 Repeatable but Intuitive – Proses telah dikembangkan pada tahap dimana prosedur yang 

mirip telah diikuti oleh bermacam-macam orang yang melaksanakan tugas ini. Tidak ada 

training atau komunikasi secara formal tentang prosedur standard dan tanggung jawabnya 

jatuh pada individu. Ada ketergantungan yang tinggi pada individu dan sering terjadi error.  

3 Defined Process – Prosedur telah terstandarisasi dan terdokumentasi, dan komunikasi 

lewat training. Merupakan keharusan bahwa proses tersebut harus diikuti. Tetapi, sedikit 

deviasi yang terjadi. Prosedur tersebut tidak rumit tetapi formalisasi dari practice yang 

sekarang  

4 Managed and measurable – Manajemen memantau dan mengukur kesesuaian dengan 

prosedur dan mengambil tindakan dimana proses terlihat tidak berjalan efektif. Proses 

dikembangkan secara berkelanjutan dan memberikan practice yang baik. Otomasi dan alat 

bantu digunakan dalam cara yang terbatas dan terpecah-pecah.  

5 Optimised – Proses telah dirancang sampai tingkat pelaksanaan yang baik, berdasarkan 

hasil dari pengembangan berkelanjutan dan maturity modelling dengan perusahaan lain. 

IT digunakan dalam cara terintegrasi untuk mengotomasikan alur kerja, menyediakan alat 

bantu untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas, membuat perusahaan mudah 

diadaptasi. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a) Literatur 

Mencari bahan-bahan yang dapat mendukung melalui internet, jurnal atau buku-buku 

yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

b) Pengamatan (Observation) 

Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati langsung kegiatan yang dilakukan di 

LMS BMKG dengan cara mengunjungi alamat website yang terkait dalam hal ini 

website LMSBMKG. 

c) Kuisioner 



Dilakukan dengan membuat beberapa pertanyaan untuk melakukan audit pada website 

LMSBMKG. Kuisioner disebarkan kepada 40 orang responden yang berprofesi 

sebagai pegawai BMKG pada rentang usia 22 - 50 tahun. Dalam kuisioner ini 

diharapkan dapat mendapatkan data keluhan pengguna yang menggunakan website 

LMSBMKG. 

3.2. Metode Analisis Data 

Setelah data-data terkumpul, tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah tahap 

pengolahan dan analisis data. Analisis data penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu 

analisis tingkat kematangan (maturiry level) saat ini, analisis tingkat kematangan yang 

diharapkan dan analisis kesenjangan (gap analysis).  

1) Analisis tingkat kematangan saat ini (as is)  

Berdasarkan data hasil kuisioner dilakukan analisis untuk menilai tingkat kematangan 

saat ini (as-is) untuk domain DS.  Pada analisis tingkat kematangan saat ini (as- is), 

dilakukan penilaian terhadap masing-masing aktivitas. Sedangkan untuk hasil 

jawaban kuesioner tingkat kematangan, akan tersedia 6 pilihan jawaban dengan nilai 

0 – 5.  Tingkat kematangan atribut di peroleh dari perhitungan total pilihan jawaban 

kuesioner dikalikan dengan bobot dan dibagi dengan jumlah responden seperti pada 

rumus persamaan (1) 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 =
∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑥 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
                                                (1) 

 

2) Analisis tingkat kematangan yang diharapkan (to be)  

Penilaian tingkat kematangan yang diharapkan (to-be) bertujuan untuk memberikan 

acuan atau standar untuk pengembangan tata kelola TI di BMKG. Tingkat 

kematangan yang akan menjadi acuan ke depan dalam proses layanan jasa dan 

pendukung dalam implementasi e-learning pada BMKG dapat ditentukan dengan 

melihat faktor sebagai berikut :  

a) Visi, misi dan tujuan BMKG.  

b) Hasil kuesioner    

3) Analisis kesenjangan (gap) 

Setelah diketahui tingkat kematangan saat ini (as-is) dan tingkat kematangan harapan 

(to-be) maka tahap selanjutnya adalah analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan 

dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan atau perbaikan yang perlu dilakukan oleh 

BMKG agar tingkat kematangan bisa mencapai tingkat yang diharapkan. Tingkat 

kesenjangan diperoleh sesuai persamaan (2) yaitu tingkat kematangan yang 

diharapkan dikurangi dengan tingkat kematangan saat ini : 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 = (𝑋 − 𝑌)                                                                                (2) 

X = tingkat kematangan yang diharapkan (to be) 

Y = tingkat kematangan saat ini (as is) 

  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tata Kelola IT pada LMS BMKG 

Pengelolaan LMS BMKG dikelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan BMKG (Pusdiklat 

BMKG) yang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan 

kepada seluruh pegawai BMKG. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan skill dan wawasan 

dalam bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika. LMS BMKG dapat mempermudah 

dan membantu interaksi antara pemberi pelatihan (widyaswara) kepada peserta diklat baik 



secara daring maupun tatap muka. Tugas serta materi dapat diupload ke dalam website 

dengan pemberian hak ases kepada pemegang masing-masing id. 

4.1. Analisis Maturity Level 

Identifikasi tingkat kematangan LMS BMKG dapat dilihat dari kondisi kemampuan tata 

Kelola TI yang dilakukan oleh BMKG dengan menyebarkan kuisioner kepada pegawai 

BMKG. Analisis lebih lanjut dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan berdasarkan 

pada hasil kuisioner yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini tingkat kematangan yang 

hanya diaudit berdasarkan framework COBIT hanya pada domain deliver and support 

(DS). Dalam penelitian ini hanya terdapat 40 responden yang menjawab kuisioner dan 

rekapitulasi hasil kuisioner dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Domain Proses Total 

DS 3 Mengelola kinerja dan kemampuan 164 

DS 5 Memastikan keamanan system 136 

DS 7 Memberikan pelatihan kepada para pengguna 170 

DS 9 Pengelolaan konfigurasi 168 

DS 10 Pengelolaan permasalahan 125 

DS 11 Pengelolaan data 172 

DS 13 Pengelolaan operasi 169 

 

Setelah dilakukan proses perhitungan pada 7 proses dalam domain DS, 5 proses 

mempunyai tingkat kematangan 4 (managed and measurable) dan 2 proses lainnya 

mempunyai tingkat kematangan 3 (defined process). Hal ini dapat dilihat pada table 

dibawah ini:  

 

Domain Proses Total 

DS 3 Mengelola kinerja dan kemampuan 4.10 

DS 5 Memastikan keamanan system 3.40 

DS 7 Memberikan pelatihan kepada para pengguna 4.25 

DS 9 Pengelolaan konfigurasi 4.20 

DS 10 Pengelolaan permasalahan 3.12 

DS 11 Pengelolaan data 4.30 

DS 13 Pengelolaan operasi 4.22 

Rata-rata 3.94 

 

Dari table tersebut, tingkat kematangan dalam implementasi LMS BMKG khusunya pada 

domain DS berada pada tingkat 4. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan atau standar yang 

berkaitan dengan implementas e-learning pada BMKG sudah diterapkan secara formal dan 

saling terintegrasi. Selain itu, indicator tersebut dapat mengukur kemajuan kinerja secara 

kuantitatif untuk menjadi bahan pertimbangan BMKG. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu 

diperbaiki dapat menjadi koreksi dalam pengembangan system untuk masa depan.  

4.2. Analisis GAP Maturity Level 

Target atau harapan terhadap kematangan proses tata kelola TI merupakan kondisi ideal 

yang diharapkan oleh suatu instansi. Hal ini menjadi acuan dalam model tata kelola TI 

pada BMKG khusunya pada LMS BMKG untuk dikembangkan lebih lanjut. Target atau 

harpan kematangan proses tat kelola TI dapat ditentukan dengan melihat lingkungan 

internal seperti visi dan misi yang telah dicanangkan BMKG dalam mencapai tujuan 



instansi. Oleh karena itu, untuk mencapai nilai kematangan maka seharusnya memiliki 

maturity level sebesar 5 (optimised). Berikut adalah gap maturity level pada table berikut: 

 

Tingkat Kematangan 

Proses Saat ini Harapan Gap 

DS 3 4.10 5 0.9 

DS 5 3.40 4 0.6 

DS 7 4.25 5 0.75 

DS 9 4.20 5 0.8 

DS 10 3.12 4 0.88 

DS 11 4.30 5 0.7 

DS 13 4.22 5 0.78 

Rata-rata 0.79 

 

Berdasarkan pada hasil yang dipaparkan, maka langkah selanjutnya adalah yang 

menekankan hal-hal yag perlu diperbaiki berdasarkan pada gap yang telah dihitung pada 

analisis gap. Oleh karena itu, pada penggunaan LMS BMKG untuk diklat di BMKG perlu 

diadakan sosialisasi dan pelatihan terhadap penggunaan LMS agar lebih maksimal. Pihak 

Pusdiklat juga harus melakukan perbakan terhadap keamanan pengguna LMS serta 

pengelolaan permasalahan yang dihadapi oleh para pengguna LMS BMKG. Peningkatan 

dalam Maturity level yang dilakukan sesuai dengan standar COBIT diharapkan untuk 

menjadikan pengelolaan IT untuk keperluan diklat oleh Pusdiklat dapat menjadi lebih baik 

untuk masa depan.  

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah 

hasil maturity level pada domain DS secara umum sudah pada level 4. Hal ini 

mengindikasikan bahwa proses yang ada pada LMS BMKG sudah berada pada kondisi 

yang diharapkan dengan rata-rata gap sebesar 0.79. Hal yang perlu diperbaiki adalah 

keamanan terhadap pengguna serta pengelolaan permasalahan yang seharusnya lebih baik 

dan lebih cepat. 
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AUDIT SISTEM INFORMASI

1. Pengertian Audit Sistem Informasi

Audit sistem informasi atau Information System Audit disebut juga EDP Audit

(Electronic Data Processing Audit) / Computer Audit merupakan suatu proses

dikumpulkannya data dan dievakuasinya butki untuk menetapkan apakah suatu sistem

aplikasi komputerisasi sudah diterapkan dan menerapkan sistem pengendalian, internal

yang sudah sepadan, seluruh aktiva dilindungi dengan baik atau disalahgunakan dan juga

terjamin integritas data, keandalan dan juga efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

informasi berbasis komputer.

Pengertian audit sistem informasi menurut Ron Weber (1999) adalah proses

mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang

merupakan aset perusahaan terlindungi, integritas data terpelihara, sesuai dengan tujuan

organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

2. Tujuan Audit Sistem Informasi

Tujuan dari audit sistem informasi dapat dibagi menjadi dua kelompok utama,

antara lain :

a. Conformance (kesesuaian)

Kelompok audit sistem informasi ini bertujuan adalah fokus untuk memperoleh

kesimpulan dari aspek kesesuaian yaitu kerahasiaan (confidentiality), integritas

(integrity), ketersediaan (availability) dan kepatuhan (compliance).

b. Performance (kinerja)

Kelompok tujuan audit sistem informasi ini berfokus pada memperoleh kesimpulan

terhadap aspek kinerja yaitu efektifitas (effectiveness), efisiensi (efficiency) dan

kehandalan (realibility).

Secara umum tujuan dari audit sistem informasi adalah untuk memeriksa

kecukupan pengendalian lingkungan, keamanan fisik, keamanan logika dan juga

keamanan operasi sistem informasi yang dibuat untuk menjadi pelindung data, perangkat

keras dan perangkat lunak dari akses yang tidak sah, kecelakaan atau perubahan yang

tidak dikehendaki. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan, sistem informasi telah

sesuai dengan keperluan serta dapat membantu organisasi untuk meraih tujuan strategis.



Menurut Ron Weber (1999:11-13), tujuan audit sistem informasi adalah:

a. Pengamanan Aset

Aset informasi pada perusahaan seperti perangkat keras, perangkat lunak dan sumber

daya manusia, file data harus dijaga oleh sistem pengendalian intern yang baik

supaya tidak terjadi penyalahgunaan aset perusahaan.

b. Menjaga Integritas Data

Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data mempunyai

atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran dan keakuratan. Jika integritas data

tidak dijaga, maka suatu perusahaan tidak akan mempunyai hasil atau laporan yang

benar bahkan perusahaan dapat mengalami kerugian.

c. Efektivitas Sistem

Efektivitas sistem informasi perusahaan mempunyai peran penting dalam proses

diambilnya keputusan.

d. Efisiensi Sistem

Suatu sistem disebut efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user

dengan sumber daya informasi yang minimal.

e. Ekonomis

Ekonomis menunjukkan kalkulasi untuk rugi ekonomi yang sifatnya kuantifikasi

nilai moneter atau uang. Ekonomis bersifat pertimbangan ekonomi.

3. Jenis-Jenis Audit Sistem Informasi

Terdapat beberapa jenis atau tipe dari audit sistem informasi, antara lain sebagai

berikut :

a. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan (financial statement audit) merupakan audit yang dijalankan

untuk mencari tahu tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan.

Apabila sistem akuntasi organisasi yang diaudit adalah sistem akuntasi berbasis

komputer maka audit dilaksanakan pada sistem informasi akuntansi, apakah proses

atau mekanisme sistem dan program komputer sudah selesai, pengendalian umum

sistem memadai dan data yang telah substansif.

b. Audit Operasional

Terdapat tiga jenis audit operasional (operational audit), antara lain :



 Post Implementation Audit

Pelaksanaan post implementasi audit atau audit setelah implementasi ini

dijalankan oleh auditor dengan penerapan, pengalamannya dalam

pengembangan sistem aplikasi, sehingga auditor dapat mengevaluasi apakah

sistem yang diimplementasikan harus dimutakhirkan atau diperbaiki atau bahkan

dihentikan apabila sudah tidak sesuai dengan keperluan atau mengandung

kesalahan.

 Conccurrent Audit (Audit Bersama)

Auditor membantu tim untuk melakukan peningkatan kualitas pengembangan

sistem yang dibangun oleh analisis, designer dan programmer yang akan

diterapkan.

 Concurrent Audits (Audit Secara Bersama-sama)

Auditor melakukan evaluasi kinerja unit fungsional atau fungsi sistem informasi

apakah telah dikelola dengan baik, apakah kontrol pengembangan sistem secara

menyeluruh sudah dijalankan dengan baik, apakah sistem komputer sudah

dikelola dan dioperasikan dengan baik.

Dalam melakukan audit sistem komputerisasi yang ada, dilakukan secara

menyeluruh. Pada saat menjalankan pengujian, bukti digunakan untuk menarik

kesimpulan dan memberikan rekomendasi terhadap manajemen tentang hal yang

berkaitan dengan efektivitas, efisiensi dan ekonomisnya sistem.

4. Tahap-Tahap Audit Sistem Informasi

Menurut Gallegos dalam bukunya “Audit And Control Of Information System”

menyatakan audit sistem informasi meliputi beberapa tahapan yaitu :

a. Perencanaan (planning), meliputi aktivitas utama, yaitu:

 Menetapkan ruang lingkup dan tujuan audit

 Mengorganisasikan tim audit

 Memahami tentang operasi bisnis klien

 Mengkaji ulang hasil audit sebelumnya

 Menyiapkan program audit

b. Pemeriksaan lapangan (field work)



Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengumpulkan informasi dengan cara

mengumpulkan data dengan pihak-pihak terkait. Hal ini bisa dilakukan dengan cara

penerapan metode pengumpulan data seperti wawancara, kuisioner atau melakukan

survei.

c. Pelaporan (reporting)

Setelah pengumpulan data, maka diperoleh data yang akan diproses untuk dihitung

menurut perhitungan maturity level. Dalam tahapan ini akan dilakukan pemberian

informasi dalam bentuk hasil-hasil dari audit.

d. Tindak lanjut (follow up)

Tahapan ini dilakukan dengan pemberian laporan hasil audit dalam bentuk

rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti.

Kemudian wewenang perbaikan menjadi tanggung jawah manajemen objek yang

diteliti, apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa

yang akan datang.

5. Ruang Lingkup Audit Sistem Informasi

Ruang lingkup audit mencakup sistem informasi penjualan, yang dimulai pada

bagian marketing penerimaan pesanan hingga pembuatan laporan penjualan. Sedangkan

pengendalian prosedur dan pelaksanaan sistem informasi dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Pengendalian umum (general control), mencakup pengendalian manajemen

keamanan dan pengendalian manajemen operasi.

b. Pengendalian aplikasi (application control) mencakup pengendalian boundary,

pengendalian input dan pengendalian output.



SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

1. Pengertian SEO

Search Engine Optimization atau SEO adalah upaya mengoptimasi website untuk

mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian. Dengan mendapatkan ranking tinggi di

hasil pencarian, potensi traffic organik pun meningkat. Selain menghasilkan traffic

organik yang tinggi, SEO juga akan membantu mendapatkan traffic yang tepat.

2. Cara Kerja SEO

Mesin pencari menggunakan algoritma tertentu untuk menentukan konten mana

yang layak menempati ranking teratas hasil pencarian. Hal ini berlaku untuk semua mesin

pencari baik itu Google, Yahoo!, Bing, maupun Duckduckgo. Karena Google menguasai

lebih dari 90 persen pangsa pasar mesin pencari di seluruh dunia, maka algoritma Google

yang menjadi patokan.

Google selalu memperbarui algoritmanya untuk memberikan hasil pencarian yang

lebih relevan dan solutif untuk penggunanya. Dari 2011 sampai saat ini, setidaknya sudah

ada delapan major update untuk algoritma Google. Jadi kita harus selalu update tentang

algoritma Google ini. Sebab langkah optimasi yang berdasarkan algoritma lama Google

tidak akan memberikan efek apa pun. Misalnya, salah satu taktik lama yang digunakan

adalah keyword stuffing. Keyword stuffing adalah praktik memasukkan focus keyword

sebanyak-banyaknya di sebuah artikel. Namun, dengan pembaruan algoritma Google,

kini taktik tersebut tidak lagi efektif. Bahkan kita bisa terkena penalti jika ketahuan

mempraktikkannya. Konten kita bisa dianggap berisi spam jika terlalu banyak mengulang

focus keyword.

3. 8 Indikator Utama SEO

Indikator utama SEO selalu berubah secara berkala. Perubahan indikator ini

bergantung pada algoritma Google. Jika Google memperbarui algoritmanya, indikator

SEO pun berubah.

a. Struktur URL

https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share


Struktur URL yang sederhana memudahkan mesin pencari untuk mengenali website

dan topik utama yang kita bahas. Sebaiknya kita buat struktur URL yang sederhana,

cukup mengandung nama domain dan judul artikel. Berikut adalah contoh struktur

URL yang ideal : https://www.namawebsiteanda.com/judulkonten.

b. Penggunaan SSL/TLS

Sejak 2014, Google mulai mengutamakan website-website yang menggunakan

SSL/TLS. Sebab website dengan SSL/TLS mengenkripsi semua transfer data yang

terjadi di website tersebut. Jadi keamanan data pengguna lebih aman. Selain itu,

Google Chrome telah menandai website tanpa SSL/TLS sebagai not secure. Jika

website masih diawali dengan HTTP, artinya website tersebut belum menggunakan

SSL/TLS. Website yang sudah mengaktifkan SSL/TLS, alamat websitenya diawali

dengan HTTPS.

c. Topik Konten

Beberapa topik utama saling berhubungan untuk membangun struktur website yang

baik. Semakin banyak konten yang membahas topik yang saling berkaitan, semakin

besar kemungkinan website kita untuk muncul di halaman pertama hasil pencarian

topik tersebut. Sebab website dengan konten yang topiknya saling berkaitan lebih

mudah dikenali oleh mesin pencari.

d. Search Intent

Satu kata kunci bisa dimaksudkan untuk dua hal yang berbeda atau lebih. Search

intent atau maksud pencarian adalah apa yang diinginkan oleh kebanyakan pencari

terhadap satu kata kunci tertentu. Google mengutamakan konten yang sesuai dengan

search intent kebanyakan pengguna.

e. Struktur Konten

Selain menyesuaikan konten dengan search intent, kita juga harus membuat konten

yang mudah dipahami. Caranya dengan menggunakan heading dan subheading

untuk poin-poin paling penting dalam konten. Bisa juga dengan menambahkan foto,

gambar ilustrasi, infografik, atau bahkan video untuk membantu pembaca memahami

konten.

https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-ssl/


f. Meta Tags

Meta tags terdiri dari title tag dan meta description. Fungsinya adalah membantu

Google untuk memahami keseluruhan konten di sebuah halaman website. Pertama,

title tag adalah judul artikel yang muncul di hasil pencarian. Judul artikel tidak bisa

terlalu panjang karena Google akan memotongnya sesuai standar yang

berlaku. Kedua, meta description adalah teks yang merangkum konten di hasil

pencarian. Teks ini terletak tepat di bawah judul dan URL artikel. Meta description

biasanya terdiri dari 120 sampai 130 karakter.

g. Backlink

Backlink masih menjadi salah satu faktor utama SEO. Semakin banyak backlink ke

website kita, Google akan menganggap website kita memiliki kredibilitas tinggi.

Namun, backlink tersebut juga harus berasal dari website atau blog berkualitas,

bukan blog atau website berkualitas rendah.

h. Kecepatan Website

Kecepatan loading website memegang peranan penting dalam SEO. Sejak

2018, Google menetapkan kecepatan loading website (di desktop dan perangkat

mobile) sebagai salah satu indikator utama SEO. Semakin cepat loading website,

semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan ranking lebih tinggi di hasil

pencarian Google.

4. Jenis-Jenis SEO

Terdapat dua jenis SEO, yaitu SEO on page dan SEO off page. Keduanya sama-

sama penting dan saling berkaitan.

a. SEO On Page

SEO on page adalah langkah-langkah optimasi SEO yang dilakukan di dalam

website. Beberapa langkah optimasi SEO on page meliputi permalink, judul konten,

struktur konten, penggunaan heading, kecepatan website, tema responsif, dan

internal linking.

b. SEO Off Page

https://searchengineland.com/google-speed-update-page-speed-will-become-ranking-factor-mobile-search-289904


SEO off page adalah sejumlah langkah optimasi SEO yang dilakukan di luar website.

Salah satu faktor di luar website yang cukup mempengaruhi kualitas SEO adalah

backlink atau inbound link. Backlink menjadi indikator bahwa konten kita menjadi

rujukan website lain. Semakin banyak website berkualitas yang merujuk ke konten

kita, maka semakin baik. Google menilai website kita sebagai website yang kredibel

dan meningkatkan peluang untuk naik peringkat.



FRAMEWORK IT AUDIT

1. COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)

Suatu panduan standar praktik manajemen teknologi informasi. Standar COBIT

dikeluarkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA. COBIT

memiliki 4 cakupan domain, yaitu : perencanaan dan organisasi (plan and organise),

pengadaan dan implementasi (acquire and implement), pengantaran dan dukungan

(deliver and support), pengawasan dan evaluasi (monitor and evaluate). Tujuan utama

COBIT adalah menyediakan kebijakan yang jelas dan good practice untuk IT governance,

membantu manajemen senior dalam memahami dan mengelola resiko-resiko yang

berhubungan dengan IT.

2. ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

Merupakan seperangkat praktik untuk manajemen layanan IT yang berfokus untuk

menyelaraskan layanan IT dengan kebutuhan bisnis. ITIL menggambarkan proses,

prosedur, tugas dan daftar periksa yang dapat diterapkan oleh sebuah organisasi untuk

membangun integrasi dengan strategi organisasi, memberikan nilai, dan mempertahankan

tingkat minimum kompetensi.

3. COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission)

Merupakan framework yang diperkenalkan pada tahun 1992 sebagai pedoman bagaimana

membangun kontrol yang baik sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan mereka

dengan mengurangi resiko – resiko yang ada. COSO mengkategorikan level entitas ke

dalam suatu operasi, finansial, pelaporan dan kepatuhan. Framework ini mencakup lebih

dari 20 prinsip dasar yang mewakili konsep dasar yang terkait dengan komponen :

kontrol lingkungan, penilaian resiko, kontrol aktivitas, informasi dan komunikasi serta

monitoring.

4. CICA/CoCo

CoCo (Criteria of Control Framework) diperkenalkan pada tahun 1992 dengan tujuan

untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pengambilan keputusan dengan kontrol yang



lebih baik, manajemen resiko, dan tata kelola perusahaan. Framework ini mencakup 20

kriteria untuk kontrol yang efektif dalam empat bidang organisasi : tujuan (arah),

komitmen (identitas dan nilai-nilai), kemampuan (kompetensi), serta pemantauan dan

belajar (evolusi).

5. ISO

Merupakan suatu framework yang mengatur dan mengembangkan lebih dari 16.000

standar internasional untuk para stakeholder seperti kepentingan industri dan asosiasi

perdagangan, ilmu pengetahuan dan akademisi, pemerintah dan regulator, kelompok

kepentingan sosial dan lainnya. ISO seri 9000 berfokus pada sistem manajemen mutu,

termasuk memastikan kontrol untuk mematuhi persyaratan peraturan yang berlaku. ISO

14000 berfokus pada sistem manajemen lingkungan, termasuk menyalahi peraturan

lingkungan yang berlaku. ISO 27000 berfokus pada sistem manajemen keamanan

informasi.

6. BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)

Merupakan framework yang diperkenalkan pada tahun 1998. Unsur - unsur dari

pengendalian internal ini meliputi pengawasan manajemen dan budaya kontrol,

pengenalan resiko dan penilaian, kontrol kegiatan dan pemisahan/pengelompokan tugas,

informasi dan komunikasi, dan pemantauan kegiatan serta koreksi. Fungsi efektif dari

unsur-unsur tersebut merupakan kunci untuk sebuah organisasi demi tercapainya tujuan

kinerja, informasi dan kepatuhan.

7. FIPS (Federal Information Processing Standard)

Merupakan salah satu framework yang dikeluarkan oleh NIST (National Institute of

Standards and Technology) untuk mengkoordinir kebutuhan dan standardisasi modul

kriptografi yang mencakup dari segi komponen hardware dan software.

8. ISO/IEC 17799:2005 Code of Practice for Information Security Management

Merupakan pengembangan framework dari ISO yang sangat direkomendasikan untuk

pedoman manajemen keamanan informasi dengan pertanggung jawaban dan inisiasi.

Kemudian berubah menjadi ISO/IEC 27002 pada Juli 2007 untuk menyesuaikan dengan

penamaan seri standar ISO/IEC27000. Nama lengkapnya adalah "ISO/IEC 27002 : 2007 -



Information Technology - Security Techniques - Code of Practice for Information

Security Management."

9. ISO/IEC TR 13335

Merupakan suatu framework pelaporan teknik yang sangat penting dan berfungsi untuk

manajemen sistem keamanan informasi..

10. ISO/IEC 15408:2005/Common Criteria/ITSEC

Merupakan suatu bentuk framework dari ISO yang menangani teknis suatu teknologi

informasi berdasarkan evaluasi kriteria untuk keamanan teknologi informasi.

11. PRINCE2 (Projects In Controlled Environments, version 2)

Merupakan framework yang menangani kualitas manajemen, pengendalian dan

organisasi suatu proyek dengan konsistensi, dan penyampaian kembali dengan objektif

suatu proyek.

12. PMBOK (Project Management Body of Knowledge)

Merupakan suatu set standar terminologi dan panduan untuk manajemen proyek

13. TickIT

Merupakan sertifikasi program untuk perusahaan dalam pengembangan software dan

industri komputer, didukung oleh UKAS (The United Kingdom Accreditation Service)

dan SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Confirmity Assessment). Umumnya

framework ini dikhususkan untuk pengembangan kualitas software.

14. CMMI (Capability Maturity Model Integration)

Merupakan suatu proses pengembangan pelatihan dan penilaian program. CMMI

termasuk dalam salah satu produk dari ISACA.

15. TOGAF (The Open Group Architecture Framework)

Merupakan framework yang memperinci metode dan tools pendukung dalam

pengembangan suatu arsitektur perusahaan.



16. IT Baseline Protection Manual

Merupakan kumpulan dokumen dari German Federal Office for Security in Information

Technology (BSI) yang memiliki kegunaan untuk mendeteksi kerusakan dan serangan

informasi dalam IT.

17. NIST (National Institute of Standards and Technology)

Merupakan agen federal non-peraturan dalam Departemen Perdagangan AS (link

eksternal). Misi NIST adalah untuk mempromosikan inovasi AS dan daya saing industri

dengan memajukan ilmu pengetahuan pengukuran, standar dan teknologi dengan cara

meningkatkan keamanan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup.

18. ITAF (Information Technology Assurance Framework)

Merupakan pengenalan desain audit sistem informasi profesional dilihat dengan

perbedaan kebutuhan dan tipe kebutuhan akan audit dan penjamin penilaian suatu sistem

informasi.

19. TickITplus

Merupakan pengembangan skema dari TickIT dengan menambahkan dimensi baru yang

mengkombinasikan praktik industri dengan standar internasional IT.

20. ISO/IEC 27001:2013

Merupakan salah satu framework ISO untuk menangani manajemen teknik keamanan

sistem berdasarkan kebutuhan IT.

21. ISO/IEC DIS 27003

Merupakan salah satu framework ISO untuk manajemen sistem keamanan informasi dari

segi implementasi IT dalam suatu enterprise.

22. ISO/IEC 27010:2015

Merupakan salah satu framework ISO untuk menangani manajemen keamanan informasi

untuk inter-sector dan inter-organizational komunikasi.

23. ISO/IEC 27013



Merupakan salah satu framework ISO untuk pedoman dalam pengintegrasian dari

implementasi ISO/IEC 27001 dan ISO/IEC 20000-1.24.

24. ISO/IEC 90003:2014

Merupakan salah satu framework ISO untuk pedoman pengaplikasian ISO 9001:2008

tentang komputer software.

25. ISO/IEC CD 19770-1

Merupakan salah satu framework ISO untuk manajemen pelayanan IT berupa manajemen

pelayanan kebutuhan sistem.

26. ISO/IEC 20000-1:2011

Merupakan salah satu framework ISO untuk manajemen pelayanan IT berupa manajemen

pelayanan kebutuhan sistem.



DAFTAR PUSTAKA

Candra, R. Kurnia dkk. 2015. Audit Teknologi Informasi Menggunakan Framework

COBIT5 Pada Domain DSS (Studi Kasus : iGracias Telkom University). e-

Proceeding of Engineering Vol.2 No.1 April 2015, Page 1129.

https://bemfema.lk.ipb.ac.id/2013/10/15/pengertian-seo-search-engine-optimization/,

diakses tanggal 22 Mei 2021.

https://id.wikipedia.org/wiki/Optimisasi_mesin_pencari, diakses tanggal 22 Mei 2021.

https://itgid.org/it-audit/, diakses tanggal 22 Mei 2021.

https://www.isaca.org/resources/it-audit, diakses tanggal 22 Mei 2021.

J, Kenneth Magee.”IT Auditing and Controls-Planning the IT Audit”. https://resources.

infosecinstitute.com/itac-planning/#gref/, diakses tanggal 22 Mei 2021.

Wardani. 2014. Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework

COBIT Dengan Model Maturity Level (Studi Kasus Fakultas ABC). Jurnal

Teknologi, Vol. 7 Nomor 1, Juni 2014, 38- 46.

Weber, Ron. 1999. Information System Control and Audit. The University of Queensland,

Prentice Hall Inc. New Jearsey.

Wikieducator. “Information System Audit Methodology”.

https://wikieducator.org/Information_ Systems_Audit_Methodology, diakses

tanggal 22 Mei 2021.

https://bemfema.lk.ipb.ac.id/2013/10/15/pengertian-seo-search-engine-optimization/


 

 

IT AUDIT UAS 

OLEH : 

                                   NANDA S.PRAWIRA                  192420056 

 

Peper IT Audit, Seo dan Framework IT 

IT Audit 

Audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari 

infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini 

dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan 

kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya istilah ini dikenal 

dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi 

secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan 

sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi 

adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem 

informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif, dan integratif dalam mencapai 

target organisasinya. 

Dalam pelaksanaanya, auditor TI mengumpulkan bukti-bukti yang memadai 

melalui berbagai teknik termasuk survey, wawancara, observasi dan review 

dokumentasi. Satu hal yang unik, bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor 

biasanya mencakup pula bukti elektronis. Biasanya, auditor TI menerapkan teknik 

audit berbantuan computer, disebut juga dengan CAAT (Computer Aided Auditing 

Technique). Teknik ini digunakan untuk menganalisa data, misalnya saha data 

transaksi penjualan, pembelian,transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan 

lain-lain. 



Tujuan IT Audit 

• Availability ketersediaan informasi, apakah informasi pada perusahaan dapat 

menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia setiap saat. 

• Confidentiality / kerahasiaan informasi, apakah informasi yang dihasilkan 

oleh sistem informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang 

berhak dan memiliki otorisasi. 

• Integrity, apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan tepat waktu. 

Search Engine Optimization (SEO)  

Menurut (Ledford, 2009), SEO adalah teknik pencarian yang menggunakan kata 

kunci atau frase yang mengandung indikator yang terkandung dalam halaman-

halaman web, informasi tersebut yang akan di indeks oleh mesin pencari. Menurut 

(Viney, 2008) SEO adalah sebuah teknik pengoptimasian sebuah halaman yang 

mengandung kata kunci atau frase yang bersangkutan yang akan di index oleh mesin 

pencari sebagai kata kunci pecarian. Menurut (Kent, 2006), SEO adalah teknik yang 

digunakan untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan di mesin pencari yang 

sesui dengan kata kunci yang berada di halaman website. Tujuan dari SEO adalah 

agar web atau blog selalu berada di halaman terdepan dan teratas dari suatu Search 

Engine, sehingga selalu berada di posisi tearatas, maka besar kemungkinan web atau 

blog sering dikunjungi. Secara garis besar, teknik yang digunakan dalam penerapan 

metode SEO ada dua, yaitu:  

1) SEO On Page: Merupakan sebuah teknik SEO yang difokuskan untuk optimasi 

pada internal website. Aktifitas On Page ini menyangkut rekayasa terhadap elemen 

dan isi sebuah website. Berikut bagan dari SEO on Page. 

 



Bagan SEO on Page 

2) SEO Off Page: Merupakan langkah optimasi SEO terhadap suatu website yang 

dilakukan diluar halaman (eksternal) website tersebut. Metode optimasi Off page 

sangat erat kaitannya dengan backlink. Backlink adalah link dari website lain ke 

website yang dimaksud. Sebuah backlink dapat dibaratkakan sebuah rekomendasi, 

semakin banyak yang merekomendasikan sebuah website maka akan semakin besar 

pula website tersebut dalam mendapatkan perhatian dari mesin pencari. Berikut bagan 

dari SEO on Page.  

 

Bagan SEO off Page 

COBIT (Control Objective for Information Related Tecnology) 

Cobit diciptakan untuk menyediakan model yang detail dan spesifik untuk IT 

governance. Berisi standar dan regulasi ISO, EDIFACT, dan lain-lain.Codes of 

Conduct issued by Council of Europe.Stándar Profesional Auditing, yaitu : COSO, 

IFAC, IIA, ISACA, AICPA standards, dll. Pertama kali dipubliksikam pada bulan 

April 1996, edisi kedua terbit pada tahun 1998, edisi ketiga pada Juli 2000, edisi 

keempat pada bulan Desember 2005 dengan versi terakhir adalah edisi 4.1 yang 

dikeluarkan pada tahun 2007. 

COBIT pada umumnya didasarkan pada tujuan pengendalian (Control 

Objectives) ISACF dan telah ditingkatkan dengan teknik internasional yang ada, 

professional, pengaturan, dan standar khusus industri. Hasil tujuan pengendalian telah 

dikembangkan untuk aplikasi sistem informasi yang luas pada organisasi. Istilah 

“pada umumnya dapat diterima dan diterapkan” secara eksplisit digunakan dalam 



pengertian yang sama dengan prinsip Generally Accepted Accounting Principles 

(GAAP). 

(weber, p57) COBIT dapat diartikan sebagai tujuan pengendalian untuk 

informasi dan teknologi terkait dan merupakan standar terbuka untuk pengendalian 

terhadap teknologi informasi yang dikembangkan dan dipromosikan oleh Institut IT 

Governance. COBIT pertama sekali diperkenalkan pada tahun 1996 adalah 

merupakan alat (tool) yang disiapkan untuk mengatur teknologi informasi (IT 

Governance tool). COBIT telah dikembangkan sebagai sebuah aplikasi umum dan 

telah diterima menjadi standar yang baik bagi praktek pengendalian dan keamanan TI 

yang menyediakan sebuah kerangka kerja bagi pengelola, user, audit sistem 

informasi, dan pelaksana pengendalian dan keamanan. COBIT, di terbitkan oleh 

Institut IT Governance. Pedoman COBIT memungkinkan perusahaan/institusi untuk 

mengimplementasikan pengaturan TI secara efektif dan pada dasarnya dapat 

diterapkan di seluruh organisasi. Khususnya, komponen pedoman manajemen COBIT 

yang berisi sebuah respon kerangka kerja untuk kebutuhan manajemen bagi 

pengukuran dan pengendalian TI dengan menyediakan alat-alat untuk menilai dan 

mengukur kemampuan TI perusahaan/institusi untuk 34 proses TI COBIT. Alat-alat 

tersebut yaitu : 1. Elemen pengukuran kinerja (pengukuran hasil dan kinerja yang 

mengarahkan bagi seluruh proses TI) 2. Daftar faktor kritis kesuksesan (CSF) yang 

disediakan secara ringkas, praktek terbaik non teknis dari tiap proses TI 3. Model 

maturity untuk membantu dalam benchmarking dan pengambilan keputusan bagi 

peningkatan kemampuan 

Komponen COBIT terdiri dari Executive Summary, Framework, Control 

Objectives, Audit Guidelines, Implemenation Tool Set, Management Guidelines 

COBIT memiliki misi melakukan riset, mengembangkan, mempublikasikan, dan 

mempromosikan makalah-makalah, serta meng-update tatanan atau ketentuan TI 

controls objective yang dapat diterima umum (generally accepted control objectives) 

berikut panduan pelengkap yang dikenal sebagai Audit Guidelines yang 

memungkinkan penerapan framework dan control objectives dapat berjalan mudah. 

Tatanan atau ketentuan tersebut selanjutnya digunakan oleh para manajer dunia usaha 



maupun auditor dalam menjalankan profesinya. Sedangkan visi dari COBIT adalah 

dijadikan COBIT sendiri sebagai satu-satunya model pengurusan dan pengendalian 

teknologi informasi (Information Technology Governance). 

Kerangka Kerja COBIT  

(Calder, p147) Kerangka kerja COBIT, terdiri dari tujuan pengendalian tingkat tinggi 

dan struktur klasifikasi keseluruhan. Terdapat tiga tingkat (level) usaha pengaturan TI 

yang menyangkut manajemen sumberdaya TI. Mulai dari bawah, yaitu kegiatan dan 

tugas (activities and tasks) yang diperlukan untuk mencapai hasil yang dapat diukur. 

Dalam Aktivitas terdapat konsep siklus hidup yang di dalamnya terdapat kebutuhan 

pengendalian khusus. Kemudian satu lapis di atasnya terdapat proses yang merupakan 

gabungan dari kegiatan dan tugas (activities and tasks) dengan keuntungan atau 

perubahan (pengendalian) alami. Pada tingkat yang lebih tinggi, proses biasanya 

dikelompokan bersama kedalam domain. Pengelompokan ini sering disebut sebagai 

tanggung jawab domain dalam struktur organisasi dan yang sejalan dengan siklus 

manajemen atau siklus hidup yang dapat diterapkan pada proses TI. 

 

 

Tiga Tingkat Usaha Pengaturan TI 

Selanjutnya, konsep kerangka kerja dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu (1) 

kriteria informasi (information criteria), (2) sumberdaya TI (IT resources), dan (3) 



proses TI (IT processes). Ketiga sudut pandang tersebut digambarkan dalam kubus 

COBIT 

 

 

Kubus Cobit 

Dalam kerangka kerja sebelumnya, domain diidentifikasikan dengan memakai 

susunan manajemen yang akan digunakan dalam kegiatan harian organisasi. 

Kemudian empat domain yang lebih luas diidentifikasikan, yaitu PO, AI, DS, dan M. 

Definisi keempat domain tersebut, dimasukan dalam klasifikasi tingkat tinggi sebagai 

berikut : 

(1) PO, domain ini mencakup level strategis dan taktis, dan konsennya pada 

identifikasi cara TI yang dapat menambah pencapaian terbaik tujuan-tujuan bisnis.  

(2) AI, untuk merealisasikan strategi TI, solusi TI yang perlu diidentifikasikan, 

dikembangkan atau diperlukan, juga diimplementasikan dan diintegrasikan dalam 

proses bisnis.  

(3) DS, domain ini menyangkut penyampaian aktual dari layanan yang diperlukan, 

dengan menyusun operasi tradisional terhadap keamanan dan aspek kontinuitas 

sampai pada pelatihan, domain ini termasuk proses data aktual melalui sistem 

aplikasi, yang sering diklasifikasikan dalam pengendalian aplikasi.  



(4) M, semua proses TI perlu dinilai secara teratur atas suatu waktu untuk kualitas 

dan pemenuhan kebutuhan pengendalian. Domain ini mengarahkan kesalahan 

manajemen pada proses pengendalian organisasi dan penjaminan independen yang 

disediakan oleh audit internal dan eksternal atau diperolah dari sumber alternatif.  

Proses-proses TI ini dapat diterapkan pada tingkatan yang berbeda dalam 

organisasi, misalnya tingkat perusahaan/institusi, tingkat fungsi dan lain-lain. Jelas 

bahwa semua ukuran pengendalian perlu memenuhi kebutuhan bisnis yang berbeda 

untuk informasi pada tingkat yang sama.  

a) Pertama adalah tingkat tujuan pengendalian yang diterapkan secara langsung 

mempengaruhi kriteria informasi terkait.  

b) Kedua adalah tingkat tujuan pengendalian yang ditetapkan hanya memenuhi tujuan 

pengendalian atau secara tidak langsung kriteria informasi terkait.  

c) Blank dapat diterapkan namun kebutuhannya lebih memenuhi kriteria lain dalam 

proses ini atau yang lainnya.  

Agar organisasi mencapai tujuannya, pengaturan TI harus dilaksanakan oleh 

organisasi untuk menjamin sumberdaya TI yang dijalankan oleh seperangkat proses 

TI. 
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secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau 
dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data 
elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua ke-
giatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer yang banyak di-
pakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif, dan integratif dalam menca
pai target organisasinya.Dalam pelaksanaanya, auditor TI mengumpulkan bukti-bukti yang memadai melalui berbagai teknik 
termasuk survey, wawancara, observasi dan review dokumentasi. Satu hal yang unik, bukti-bukti audit yang diambil oleh audi-
tor biasanya mencakup pula bukti elektronis. Biasanya, auditor TI menerapkan teknik audit berbantuan computer, disebut juga 
dengan CAAT (Computer Aided Auditing Technique). Teknik ini digunakan untuk menganalisa data, misalnya saha data tran-
saksi penjualan, pembelian,transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain.Tujuan IT Audit Availability keterse
diaan informasi, apakah informasi pada perusahaan dapat menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia 
setiap saat.Confidentiality / kerahasiaan informasi, apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan hanya 
dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak dan memiliki otorisasi.Integrity, apakah informasi yang tersedia akurat, handal, 
dan tepat waktu.Search Engine Optimization (SEO) Menurut (Ledford, 2009), SEO adalah teknik pencarian yang menggu-
nakan kata kunci atau frase yang mengandung indikator yang terkandung dalam halaman-halaman web, informasi tersebut 
yang akan di indeks oleh mesin pencari. Menurut (Viney, 2008) SEO adalah sebuah teknik pengoptimasian sebuah halaman 
yang mengandung kata kunci atau frase yang bersangkutan yang akan di index oleh mesin pencari sebagai kata kunci pecari-
an. Menurut (Kent, 2006), SEO adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan di mesin pen-
cari yang sesui dengan kata kunci yang berada di halaman website. Tujuan dari SEO adalah agar web atau blog selalu berada 
di halaman terdepan dan teratas dari suatu Search Engine, sehingga selalu berada di posisi tearatas, maka besar kemungk
inan web atau blog sering dikunjungi. Secara garis besar, teknik yang digunakan dalam penerapan metode SEO ada dua, 
yaitu: 1) SEO On Page: Merupakan sebuah teknik SEO yang difokuskan untuk optimasi pada internal website. Aktifitas On 
Page ini menyangkut rekayasa terhadap elemen dan isi sebuah website. Berikut bagan dari SEO on Page.2) SEO Off Page: 
Merupakan langkah optimasi SEO terhadap suatu website yang dilakukan diluar halaman (eksternal) website tersebut. Metode 
optimasi Off page sangat erat kaitannya dengan backlink. Backlink adalah link dari website lain ke website yang dimaksud. 
SebuahSebuah backlink dapat dibaratkakan sebuah rekomendasi, semakin banyak yang merekomendasikan sebuah website maka 
akan semakin besar pula website tersebut dalam mendapatkan perhatian dari mesin pencari. Berikut bagan dari SEO on Page. 



COBIT (Control Objective for Information Related Tecnology) Cobit diciptakan untuk menyediakan model yang 
detail dan spesifik untuk IT governance. Berisi standar dan regulasi ISO, EDIFACT, dan lain-lain.Codes of Conduct 
issued by Council of Europe.Stándar Profesional Auditing, yaitu : COSO, IFAC, IIA, ISACA, AICPA standards, dll. 
Pertama kali dipubliksikam pada bulan April 1996, edisi kedua terbit pada tahun 1998, edisi ketiga pada Juli 2000, 
edisi keempat pada bulan Desember 2005 dengan versi terakhir adalah edisi 4.1 yang dikeluarkan pada tahun 
2007.COBIT pada umumnya didasarkan pada tujuan pengendalian (Control Objectives) ISACF dan telah ditingkat-
kankan dengan teknik internasional yang ada, professional, pengaturan, dan standar khusus industri. Hasil tujuan pen-
gendalian telah dikembangkan untuk aplikasi sistem informasi yang luas pada organisasi. Istilah “pada umumnya 
dapat diterima dan diterapkan” secara eksplisit digunakan dalam pengertian yang sama dengan prinsip Generally 
Accepted Accounting Principles (GAAP).(weber, p57) COBIT dapat diartikan sebagai tujuan pengendalian untuk in-
formasi dan teknologi terkait dan merupakan standar terbuka untuk pengendalian terhadap teknologi informasi 
yang dikembangkan dan dipromosikan oleh Institut IT Governance. COBIT pertama sekali diperkenalkan pada 
tahun 1996 adalah merupakan alat (tool) yang disiapkan untuk mengatur teknologi informasi (IT Governance tool). 
COBIT telah dikembangkan sebagai sebuah aplikasi umum dan telah diterima menjadi standar yang baik bagi prak-
tek pengendalian dan keamanan TI yang menyediakan sebuah kerangka kerja bagi pengelola, user, audit sistem 
informasi, dan pelaksana pengendalian dan keamanan. COBIT, di terbitkan oleh Institut IT Governance. Pedoman 
COBIT memungkinkan perusahaan/institusi untuk mengimplementasikan pengaturan TI secara efektif dan pada 
dasarnya dapat diterapkan di seluruh organisasi. Khususnya, komponen pedoman manajemen COBIT yang berisi 
sebuah respon kerangka kerja untuk kebutuhan manajemen bagi pengukuran dan pengendalian TI dengan menye-
diakan alat-alat untuk menilai dan mengukur kemampuan TI perusahaan/institusi untuk 34 proses TI COBIT. 
Alat-alat tersebut yaitu : 1. Elemen pengukuran kinerja (pengukuran hasil dan kinerja yang mengarahkan bagi 
seluruh proses TI) 2. Daftar faktor kritis kesuksesan (CSF) yang disediakan secara ringkas, praktek terbaik non 
teknis dari tiap proses TI 3. Model maturity untuk membantu dalam benchmarking dan pengambilan keputusan bagi 
peningkatan kemampuanKomponen COBIT terdiri dari Executive Summary, Framework, Control Objectives, Audit 
Guidelines, Implemenation Tool Set, Management Guidelines COBIT memiliki misi melakukan riset, mengembang-
kan, mempublikasikan, dan mempromosikan makalah-makalah, serta meng-update tatanan atau ketentuan TI con-
trols objective yang dapat diterima umum (generally accepted control objectives) berikut panduan pelengkap yang 
dikenal sebagai Audit Guidelines yang memungkinkan penerapan framework dan control objectives dapat berjalan 
mudah. Tatanan atau ketentuan tersebut selanjutnya digunakan oleh para manajer dunia usaha maupun auditor 
dalam menjalankan profesinya. Sedangkan visi dari COBIT adalah dijadikan COBIT sendiri sebagai satu-satunya 
model pengurusan dan pengendalian teknologi informasi (Information Technology Governance).Kerangka Kerja 
COBIT (Calder, p147) Kerangka kerja COBIT, terdiri dari tujuan pengendalian tingkat tinggi dan struktur klasifikasi 
keseluruhan. Terdapat tiga tingkat (level) usaha pengaturan TI yang menyangkut manajemen sumberdaya TI. Mulai 
dari bawah, yaitu kegiatan dan tugas (activities and tasks) yang diperlukan untuk mencapai hasil yang dapat diukur. 
Dalam Aktivitas terdapat konsep siklus hidup yang di dalamnya terdapat kebutuhan pengendalian khusus. Kemudi-
an satu lapis di atasnya terdapat proses yang merupakan gabungan dari kegiatan dan tugas (activities and tasks) 
dengan keuntungan atau perubahan (pengendalian) alami. Pada tingkat yang lebih tinggi, proses biasanya dike-
lompokan bersama kedalam domain. Pengelompokan ini sering disebut sebagai tanggung jawab domain dalam 
struktur organisasi dan yang sejalan dengan siklus manajemen atau siklus hidup yang dapat diterapkan pada 
proses TI.M, semua proses TI perlu dinilai secara teratur atas suatu waktu untuk kualitas dan pemenuhan kebutu-
han pengendalian. Domain ini mengarahkan kesalahan manajemen pada proses pengendalian organisasi dan 
penjaminan independen yang disediakan oleh audit internal dan eksternal atau diperolah dari sumber alternatif. 
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