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ABSTRACT 
The purpose of this research is to evaluate the control system toward the currently implemented sales information system 
and identify the weaknesses using customers’ perspective to pinpoint the position of the company based on Maturity 
Model CobIT. The research methodologies used are literature study and field study. Literature study is conducted based 
on related references. Field study is conducted based on interview, observation, questionnaire, and checklist. The results 
obtained from this research include evaluation results in the form of problem finding, recommendation as solution to the 
problems, understanding the position of the company based on the Maturity Model CobIT, and illustration of the control 
system and its weaknesses. The conclusion obtained from the research is that the existing information system has the 
capability in supporting company performance, and having only a little weakness in it. Based on the Maturity Model 
CobIT, overall, the company is in the Second Level Maturity which is Repeatable, but Intuitive. 
Keywords: Evaluation, Information System Control, Sales. 
 
1. Pendahuluan 
Dewasa ini perkembangan teknologi informasi sudah semakin luas. Hal ini sejalan dengan perkembangan komputer yang 
semakin hari semakin pesat. Teknologi dan informasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 
Perkembangan teknologi yang pesat dalam hal perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak serta teknologi 
komunikasi merupakan alternatif bagi suatu perusahaan untuk menunjang pengolahan data yang baik. Apabila 
pengolahan data tidak teratur dan tidak terkoordinasi dengan baik akan mengakibatkan sulitnya mengetahui data dan 
informasi secara tepat dan akurat. Hampir di semua perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan maupun industri 
membutuhkan suatu sistem informasi yang baik khususnya dalam hal sistem informasi penjualan. Keadaan tersebut 
menyebabkan banyaknya perusahaan yang meningkatkan pengembangan di bidang penjualan untuk meningkatkan 
pelayanan yang lebih baik lagi dan agar dapat mengolah data dengan mudah, cepat, dan akurat. Sistem informasi dalam 
suatu organisasi perusahaan sangatlah penting untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan, maka dalam hal ini jika 
sistem informasi penjualan tidak efektif akan berakibat fatal bagi perkembangan perusahaan. Penjualan merupakan 
aktivitas yang penting bagi perusahaan. Dengan penjualan, perusahaan dapat menghasilkan laba untuk membiayai 
kelangsungan usaha perusahaan dan perkembangannya. Untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran 
kendaraan bermotor roda empat yang berkonsentrasi pada merk dagang Mitshubisi, produk atau service yang dilayani 
antar lain: penjualan (sales), bengkel (service), suku cadang (spareparts), perbaikan body kendaraan (body repair), 
pembiayaan (financing), dan sewa mobil (car rental). Di dalam paper ini, fokus bidang yang diambil adalah bidang 
penjualan unit mobil.  

 
2. Landasan Teori 
Menurut Gelinas and Dull[2], “An information system (IS) is a man-made system that generally consists of an integrated 
set of computer-based components and manual components established to collect, store, and manage data and to provide 
output information to users. Menurut Romney[5], “The information systems audit reviews the control of an AIS to assess 
its compliance with internal control policies and procedures and its effectiveness in safeguarding assets. Its scope 
roughly corresponds to the IIA’s second and third standards. Menurut Arens, dkk[1], pengendalian internal meliputi lima 
kategori pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan jaminan bahwa 
sasaran hasil pengendalian manajemen akan terpenuhi. Ini disebut komponen dari pengendalian internal dan terdiri dari 
(1) lingkungan kendali, (2) penilaian resiko, (3) aktivitas pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) 
pengawasan. Menurut Gondodiyoto[3], CobIT adalah merupakan a set of best practices (framework) bagi pengelolaan 
teknologi informasi (IT management). CobIT adalah  sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT governance yang 
dapat membantu auditor, pengguna (user), dan manajemen, untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan 
kontrol, dan masalah-masalah teknis TI. 

3. Metodologi Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumentasi, studi pustaka, wawancara, 
kuisioner, observasi, dan checklist berdasarkan pada pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. 
  
4. Pembahasan 
Analisa Temuan dan Rekomendasi 
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Tabel 1. Temuan dan Rekomendasi 

Domain dan 
Proses Temuan Rekomendasi 

PO1 Define a 
Strategic IT 
Plan 

Perusahaan telah memiliki dan membuat perencanaan 
strategis IT, serta telah mendokumentasikan rencana 
kerja IT tersebut walaupun belum secara rutin. Dan 
perusahaan telah menjamin bahwa sistem yang ada telah 
mendukung pencapaian hasil yang diharapkan 
perusahaan. Penilaian terhadap kemampuan dan 
performa perusahaan juga telah dilakukan untuk 
menetapkan rencana IT yang akan digunakan. 

Perusahaan telah melakukan perencanaan 
strategis IT yang cukup baik sehingga dapat 
mendukung proses bisnis perusahaan untuk 
mencapai tujuannya. Oleh karena itu perlu 
dipertahankan dan dikembangkan lagi untuk 
dapat lebih bermanfaat bagi perusahaan, dan 
sebaiknya dilakukan pendokumentasian 
secara rutin. 

PO2 Define the 
Information 
Architecture 

Perusahaan telah memiliki arsitektur informasi jelas 
yang bersifat tersentralisasi dengan model client-server, 
juga terdapat penggunaan kontrol akses terhadap 
kepemilikan data dan informasi contohnya penggunaan 
user ID.  

Arsitektur informasi yang dimiliki 
perusahaan telah cukup aman dan jelas. Oleh 
karena itu pemeliharaan dan pengawasan 
arsitektur informasi harus lebih ditingkatkan 
untuk tetap menjaga integritas data. 

PO3 Determine 
the 
Technological 
Direction 

Perusahaan dalam pemilihan dan penggunaan teknologi 
yang ada telah melakukan analisa untuk mendapatkan 
infrastruktur teknologi yang berkesinambungan dengan 
perencanaan IT nya sendiri. 

Pemilihan teknologi yang ada di perusahaan 
telah cukup, akan lebih baik jika pemantauan 
terhadap trend perkembangan teknologi yang 
baru secara rutin dilakukan. 

PO4 Define the 
IT Processes, 
Organisation 
and 
Relationships  

Perusahaan telah memiliki kerangka kerja IT yang jelas 
untuk menjalankan perencanaan strategis IT-nya yang 
diterapkan ke semua bagian termasuk departemen 
penjualan. Perusahaan juga belum memiliki komite 
strategis IT dan komite pelaksana IT yang bertanggung 
jawab pada jalannya sistem bisnis yang ada, walaupun 
pengawasan tetap dilakukan.  

Pengaplikasian kerangka kerja IT di 
perusahaan sudah cukup baik dan rata, maka 
perlu dikembangkan lagi untuk mendukung 
jalannya proses bisnis perusahaan. 
Sebaiknya pengawasan terhadap fungsi-
fungsi IT yang ada dilakukan secara rutin 
untuk memastikan tiap staf melakukan 
tanggung jawabnya. 

 
PO6 
Communicate 
Management 
Aims and 
Directions 

Strategi penggunaan IT di perusahaan sudah cukup baik 
karena didukung oleh kebijakan yang sesuai dengan 
manajemen perusahaan dan diterapkan pada staf-staf 
terkait. Hal ini dapat dilihat dari para pengguna hingga 
manajemen yang telah memahami tujuan diterapkannya 
IT di perusahaan. 

Penerapan kebijakan dalam penggunaan IT 
di perusahaan akan lebih baik jika dievaluasi 
secara rutin agar pemahaman staf mengenai 
nilai IT tersebut dapat lebih ditingkatkan. 
 

PO7 Manage 
IT Human 
Resources 

Perusahaan di dalam melakukan proses penerimaan 
karyawan baru telah cukup baik. Hal ini dapat dilihat 
dari pengecekan latar belakang dan kemampuan dari 
pegawai yang mendaftar. Terdapat juga program 
training bagi para karyawan untuk meningkatkan 
kompetensi dan kemampuan mereka khususnya terkait 
penggunaan IT. Pengevaluasian juga telah dilakukan 
untuk menilai performa karyawan.  
 

Pengelolaan sumber daya manusia di 
perusahaan akan lebih baik jika ditingkatkan 
lagi dan fokus penerimaan pegawai di 
bidang kemampuan IT nya lebih 
ditingkatkan juga. Program training dan 
evaluasi performa IT akan lebih baik jika 
dilakukan secara berkala dan rutin untuk 
menjaga kompetensi dan kinerja dari 
pegawainya. 

PO8 Manage 
Quality 

Perusahaan telah memiliki standar dalam pengembangan 
sistemnya, yaitu menerapkan kebutuhan pelanggan 
sebagai dasarnya dan  telah memiliki rencana untuk 
meningkatkannya.  
 

Perusahaan dapat mempertahankan dan 
meningkatkan standar dalam pengembangan 
sistemnya dengan tetap menggunakan 
kebutuhan pelanggan sebagai dasar 
pengembangannya.  

AI1 Identify 
Automated 
Solutions 

Perusahaan belum  melakukan studi kelayakan untuk 
memeriksa kemungkinan pengimplementasian 
kebutuhan perusahaan. Pihak perusahaan belum menilai 
kelayakan dan menyusun tindakan alternatif serta 
membuat rekomendasi kepada pemilik bisnis.

Sebaiknya perusahaan melakukan penilaian 
kelayakan secara rutin dan membuat 
rekomendasi agar tujuan bisnis perusahaan 
berjalan lebih baik dan tujuan perusahaan 
dapat tercapai. 

AI2 Acquire 
and Maintain 
Application 
Software 
 

 

Perusahaan belum mengembangkan fungsi otomatisasi 
software aplikasi sesuai dengan spesifikasi rancangan, 
jaminan kualitas dan standar persetujuan oleh pihak 
ketiga, namun hanya dikembangkan secara intern saja. 
 

 

Sebaiknya perusahaan mengembangkan 
fungsi otomatisasi software aplikasi sesuai 
dengan standar persetujuan oleh pihak 
ketiga, jangan hanya mengembangkan secara 
intern saja. 
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Domain dan  
Proses 

Temuan Rekomendasi 

AI3 Acquire 
and Maintain 
Technology 
Infrastructure 

Perusahaan telah memiliki perencanaan akuisisi, 
implementasi dan pemeliharaan  terhadap infrastruktur 
IT dan pengendalian internal, serta telah dilakukan 
pengujian terhadap hardware dan software. 

Perusahaan sudah cukup baik dalam 
melakukan perancanaan akuisisi, 
implementasi dan pemeliharaan terhadap 
infrastruktur IT dan pengendalian internal, 
maka harus dipertahankan dan ditingkatkan 
lagi. 

AI4 Enable 
Operation and 
Use 

Pihak perusahaan telah melakukan perencanaan untuk 
mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua aspek 
teknis, operasional dan pengguna akhir sehingga semua 
yang mengoperasikan dapat melaksanakan tanggung 
jawabnya masing-masing. 

Perusahaan sudah cukup baik dalam 
melakukan perencanaan dan 
pendokumentasian, hanya saja perlu 
dipertahankan dan ditingkatkan lagi. 
 

AI5 Procure IT 
Resources 

Perusahaan telah melakukan pengendalian dalam  
memperoleh infrastruktur, fasilitas, hardware, software 
dan layanan IT yang dibutuhkan oleh proses bisnis. 

Perusahaan sudah cukup baik melakukan 
pengendalian dalam memperoleh sumber 
daya IT, tetapi perlu ditingkatkan lagi. 

AI6 Manage 
Changes 

Pihak perusahaan telah mempunyai prosedur atau 
standar yang disusun untuk menangani permintaan 
perubahan sistem dan prosedur yang ada, serta 
memastikan perubahan yang diterima 
diimplementasikan sesuai dengan yang direncanakan 
dan didokumentasikan. 

Perusahaan sudah baik dalam menyusun 
prosedur atau standar untuk menangani 
permintaan perubahan sistem dan prosedur 
yang ada dan telah mengimplementasikan 
sesuai dengan rencana, maka perlu 
dipertahankan. 

AI7 Install and 
Accredit 
Solutions and 
Changes 

Perusahaan belum melaksanakan pengujian berdasarkan 
standar perusahaan secara formal untuk menentukan 
tanggung jawab atas solusi dan perubahan yang disetujui 
oleh pihak yang terkait, dan hanya dilakukan oleh staf 
yang bertanggung jawab saja. 

Sebaiknya perusahaan menetapkan 
pengujian berdasarkan standar secara formal 
untuk menentukan tanggung jawab atas 
solusi dan perubahan yang disetujui oleh 
pihak yang terkait. 

DS1 Define 
and Manage 
Service Levels 

Dalam kinerja pelayanan perusahaan terhadap 
pelanggan mungkin masih pada tahap perkembangan, 
tapi perusahaan tetap mengutamakan kepuasan 
pelanggan. Sistem yang ada telah berdasarkan kepuasan 
pelanggan. 

Sebaiknya perusahaan berencana untuk 
mengembangkan sistem di tingkat layanan 
manajemen  dengan pelanggan dan penyedia 
layanan sehingga dapat memenuhi 
kesesuaian antara layanan IT dengan 
kebutuhan bisnis yang terkait. 

DS2 Manage 
Third-Party 
Services 

Perusahaan sudah membina hubungan baik dengan 
rekanan bisnis, tapi belum merasa perlu untuk 
melakukan pengawasan kinerja terhadap rekanan bisnis 
tersebut. 

Perusahaan sebaiknya melakukan 
pengawasan  terhadap kinerja perusahaan 
untuk tetap dapat memastikan layanan yang 
disediakan dapat memenuhi kebutuhan  
perusahaan. 

DS3 Manage 
Performance 
and Capacity 

Perusahaan telah memiliki perencanaan untuk 
mengelola sumber daya IT nya dengan baik, namun 
pengawasan terhadap sumber daya IT masih kurang 
dilaksanakan secara rutin.  
 

Pengawasan sumber daya IT sebaiknya 
dilakukan secara rutin, hal ini untuk 
memastikan bahwa sumber daya IT tersebut 
tetap terjaga integritas dan ketersediaannya. 

DS4 Ensure 
Continuous 
Service 

Perusahaan telah memiliki pelayanan berkelanjutan 
yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan sudah 
adanya kerangka kerja IT yang berkelanjutan untuk 
mendukung bisnis perusahaan, pengujian rencana 
kerangka kerja tersebut dan penyimpanan data di luar 
sistem. 

Pelayanan berkelanjutan IT yang dimiliki 
oleh perusahaan telah cukup baik sehingga 
hanya perlu untuk ditingkatkan lagi agar 
lebih dapat memenuhi kebutuhan 
perusahaan. 
 

DS5 Ensure 
Systems 
Security 

Perusahaan telah cukup baik dalam melakukan 
pengamanan asset IT dan informasi yang dimilikinya. 
Hal ini dapat dilihat dari telah dipahaminya kebutuhan 
keamanan IT oleh pihak manajemen; pengecekan 
identitas user yang melakukan login dengan cara 
terstandarisasi; pengujian keamanan sistem informasi 
secara rutin; tindakan pencegahan, penyelidikan 
terhadap ancaman-ancaman yang menyerang. Namun 
pengelolaan keamanan perusahaan dinilai masih berada 
pada level menengah. 

Keamanan sistem informasi pada perusahaan 
telah cukup baik dalam menjamin keamanan 
sistem tersebut, akan lebih baik jika dapat 
ditingkatkan pada tingkat yang lebih tinggi 
lagi. Perusahaan sebaiknya menetapkan 
prosedur yang mengharuskan agar para 
karyawannya melakukan penggantian 
password secara berkala agar resiko 
pencurian password dapat dihindari. 

DS6 Identify 
and Allocate  
 

Proses identifikasi dan alokasi biaya IT yang dimiliki 
perusahaan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari  

 

Pengalokasian biaya yang dilakukan oleh 
perusahaan sudah cukup memuaskan, tetapi  
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Domain dan 
Proses 
Costs 

Temuan 
 
sudah diidentifikasi dan dialokasikannya biaya IT sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan dengan menggunakan  
struktur penetapan biaya yang baik. Namun perusahaan 
belum melakukan peninjauan kelayakan alokasi IT 
secara teratur. 

Rekomendasi 
 
akan lebih baik jika secara teratur 
perusahaan meninjau kelayakan biaya 
alokasi IT. Hal ini agar pengalokasian 
infrastruktur IT dapat lebih bernilai efisien 
dan efektif. 

DS7 Educate 
and Train 
Users 

Perusahaan telah melakukan proses pelatihan untuk 
meningkatkan dan memberikan pengetahuan kepada 
para karyawannya mengenai sistem yang akan 
digunakan, serta perusahaan telah melakukan evaluasi 
terhadap pendidikan dan pelatihan para karyawan 
walaupun belum secara rutin.

Perusahaan sebaiknya meningkatkan tingkat 
pelatihan bagi karyawannya dan melakukan 
evaluasi pelatihan secara berkala untuk 
meningkatkan kemampuan dan kompetensi 
para karyawan terkait dengan IT. 

DS8 Manage 
Service Desk 
and Incidents 

Perusahaan di dalam membantu menyelesaikan 
permasalahan pelanggan telah melakukan pemantauan 
terhadap penyelesaian masalah pelanggan, pencatatan, 
dan pengantisipasian kejadian sesuai dengan prosedur 
yang ada. 

Perusahaan sudah cukup baik dalam 
mengelola layanan dan permasalahan 
pelanggan, akan lebih baik jika lebih 
ditingkatkan agar pemuasan kebutuhan 
pelanggan dapat tercapai. 

DS10 Manage 
Problems 

Perusahaan telah mengidentifikasi dan 
mengklasifikasikan masalah yang terkait dengan IT, 
contohnya user melaporkan melalui email jika terjadi 
masalah kepada staf IT untuk kemudian ditelusuri 
penyebab masalah tersebut namun belum secara 
otomatis. Pendekatan masalah juga telah memiliki 
prosedur yang diterapkan oleh perusahaan. 

Pengelolaan masalah yang ada pada 
perusahaan sudah cukup baik, sebaiknya 
perusahaan menerapkan sebuah sistem 
pemecahan masalah yang telah terintegrasi 
sehingga pemecahan masalah dapat 
dilakukan dengan lebih baik. 

DS11 Manage 
Data 

Proses pengelolaan data pada perusahaan sudah baik. 
Hal ini dapat dilihat dengan adanya ruang server yang 
memiliki file database yang digunakan sebagai media 
penyimpanan data dan diletakkan di ruang server yang 
dijaga keamanannya. Proses backup data juga dilakukan 
secara berkala untuk mengantisipasi terjadinya insiden 
yang menyebabkan hilangnya data 

Sistem pengelolaan data yang dimiliki 
perusahaan sehingga perlu dipertahankan 
dan ditingkatkan untuk tetap dapat menjaga 
dan memastikan integritas dan ketersediaan 
data. 

DS12 Manage 
the Physiscal 
Environment 

Di dalam pengelolaan lingkungan fisik untuk menjaga 
infrastruktur IT seperti perlengkapan komputer dan 
lainnya, perusahaan telah memiliki pengelolaan yang 
baik. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya peralatan 
keamanan seperti hydrant dan fire extinguisher untuk 
pengamanan terhadap kebakaran, generator set untuk 
antisipasi jika terjadi pemadaman listrik, kamera cctv 
untuk merekam kejadian di dalam showroom, serta 
beberapa personil keamanan yang bertugas menjaga 
akses keamanan. 

Sistem pengelolaan keamanan lingkungan 
fisik yang dimiliki perusahaan telah cukup 
baik dan aman, namun kurang dalam hal 
pengamanan peralatan komputer. Sebaiknya 
perusahaan memasang kunci pengaman agar 
peralatan komputer yang ada tidak dapat 
dipindahkan dari tempatnya. Sektor 
keamanan yang lain juga perlu 
dipertahankan dan ditingkatkan. 

DS13 Manage 
Operations 

Perusahaan telah mengelola operasi dengan baik. Hal ini 
dapat dilihat dengan adanya penetapan, penerapan, dan 
pemeliharaan prosedur yang sesuai untuk operasi IT dan 
memastikan setiap staf memahami tugas-tugasnya. 
Mengatur penjadwalan kerja. Menetapkan prosedur 
untuk menjamin pemeliharaan sistem informasi dan 
menetapkan perlindungan data yang sesuai. 

Perusahaan telah cukup baik dalam 
melakukan pengelolaan operasi nya sehingga 
hanya perlu dipertahankan dan ditingkatkan 
lagi agar tercapainya manajemen operasi 
yang efektif untuk membantu menjaga 
integritas data dan mengurangi dampak dari 
resiko bisnis. 

ME1 Monitor 
and Evaluate 
IT 
Performance 

Perusahaan di dalam melakukan pemantauan dan 
pengevaluasian performa IT masih dinilai kurang baik. 
Hal ini dapat dilihat dari belum adanya metode khusus 
yang digunakan perusahaan untuk mengawasi kinerja 
sistem yang ada, belum dilakukannya peninjauan kinerja 
sistem terhadap sasaran perusahaan secara berkala, dan 
belum dilakukannya pelaporan berkala mengenai kinerja 
atau kontribusi dari IT terhadap bisnis untuk 
diperlihatkan kepada manajemen atas. Namun demikian 
pengawasan dan penilaian performa IT tetap dilakukan 
walaupun tidak optimal. 
 

Perusahaan sebaiknya meningkatkan proses 
pengevaluasian terhadap performa sistem 
informasi yang dimilikinya. Hal ini dapat 
dilakukan dengan menggunakan metode 
khusus untuk mencatat perkembangan 
kinerja perusahaan, sehingga dapat diketahui 
nilai dan kontribusi yang diberikan oleh 
sistem IT tersebut terhadap performa bisnis 
perusahaan. Proses pengevaluasian dan 
pelaporan juga lebih baik jika dilakukan 
secara berkala, hal ini dilakukan untuk 
menjaga agar performa IT dapat selalu 
terpantau. 
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5. Penutup 
Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian sistem informasi penjualan dengan menggunakan standar audit sistem informasi 
CobIT pada customer perspective, maka disimpulkan bahwa:  
1. Perusahaan  telah menggunakan sistem teknologi informasi yang cukup baik dan didukung dengan aplikasi-aplikasi 

yang berintegrasi dengan database dalam melakukan transaksi data. 
2. Pengendalian sistem informasi sudah berjalan dengan baik. Namun, untuk mencapai level yang ditargetkan perlu 

dilakukan maintenance dan pengembangan pengendalian sistem, agar kriteria-kriteria pada Maturity Level CobIT 
tercapai. 

3. Perusahaan menargetkan untuk mencapai level 3,25, dimana pengendalian sistem informasi bersifat standarlisasi dan 
telah didokumentasikan yaitu Define Process. 

4. Keamanan dalam mengakses sistem sudah cukup terjamin dengan adanya beberapa prosedur keamanan yang ketat 
untuk mengakses data maupun sistem, serta pemeliharaan data yang cukup baik. 
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