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1. BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang pemilihan studi kasus pada 

penelitian, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dilakukannya penelitian, dan 

manfaat bagi penulis dan universitas. 

1.1 Latar Belakang 

Dalam suatu organisasi yang sudah matang tidak terelakkan lagi akan kebu-

tuhan tata kelola yang baik. Semakin berkembangnya teknologi informasi yang kian 

pesat, kebutuhan terhadap tata kelola TI juga menjadi isu strategis dalam organisasi. 

Tidak terkecuali bagi perguruan tinggi, tata kelola TI diperlukan seiring bertambah 

banyaknya aplikasi-aplikasi yang dikembangkan. (Prasetyo & Mariana, 2011) 

Namun optimisme tata kelola TI yang baik tidak berbanding lurus dengan perhi-

tungan cost reduction yang dimungkinkan. Sebagai contoh, dengan adanya tata kel-

ola TI, penggunaan kertas berkurang, jumlah printer menurun, biaya fotokopi 

menurun dan seterusnya. (Adikara, 2013) 

Pada Universitas Internasional Semen Indonesia aplikasi Monita sukses mem-

budayakan civitas akademika dalam mengurangi penggunaan kertas dan sampah 

organik atau anorganik lainnya. Aplikasi Monita merupakan aplikasi yang 

digunakan untuk mengelola tugas yang terkait skripsi mahasiswa tingkat akhir Uni-

versitas Internasional Semen Indonesia. Di dalam Monita terdapat fitur-fitur dimu-

lai dari daftar topik proposal, pengajuan ide topik proposal, detail proposal, bimb-

ingan proposal, pengajuan skripsi dan bimbingan skripsi. Aplikasi Monita memiliki 

sistem yang cukup ketat, dimana terdapat timeline yang harus diketahui oleh maha-

siswa yang mengambil skripsi. Meski pengoperasian Monita sudah berlangsung 3 

tahun, namun belum diketahui berapa nilai cost savings-nya dikarenakan belum 

adanya penelitian terkait yang dilakukan.  

Salah satu metode yang umum dalam menghitung cost savings dalam penera-

pan tata kelola TI adalah Earned Value Management (EVM). Penerapan EVM da-

lam mengukur kinerja proyek-proyek TI akan menghasilkan gambaran yang 
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lengkap pada performa proyek yang sedang dijalankan. Kefektifitasan penerapan 

metode ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya perencanaan dan 

penganggaran yang tepat (Lisanti, 2010). EVM merupakan metode yang digunakan 

untuk mengendalikan biaya dan waktu proyek pada saat pelaksanaan proyek. 

Dengan menggunakan EVM dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap ter-

hadap proyek yang sedang dilaksanakan, serta dapat mereview keseluruhan per-

forma proyek dalam meningkatkan kinerja proyek tersebut. Oleh karena itu, penulis 

tertarik untuk meneliti, menganalisis, dan menghitung dampak secara materiil atas 

keberhasilan dalam menerapkan tata kelola TI pada aplikasi Monita menggunakan 

metode EVM. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menarik satu permasalahan inti dalam tu-

gas akhir ini adalah: 

“Berapa estimasi nilai penghematan biaya dari implementasi tata kelola TI 

pada aplikasi Monita menggunakan metode EVM?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian dari tugas akhir ini adalah untuk menghitung estimasi 

nilai penghematan biaya dari implementasi tata kelola TI pada aplikasi Monita. 

Oleh karena itu, apabila tujuan dari penelitian ini tercapai, akan menjadi kontribusi 

praktis bagi perguruan tinggi yang menggunakan aplikasi Monita. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari asumsi dan batasan. Asumsi dalam 

penelitian ini meliputi : 

1. Aplikasi Monita aktif digunakan pada saat penelitian berlangsung. 

2. Tidak ada perubahan regulasi terhadap pengoperasian aplikasi Monita. 
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3. Mahasiswa yang mengambil skripsi dan dosen pembimbing diwajibkan untuk 

mematuhi seluruh kebijakan dan prosedur pengoperasian aplikasi Monita yang 

telah diresmikan perguruan tinggi. 

4. Aplikasi Monita tidak mengalami eror, gagal akses ataupun maintenance 

selama penelitian berlangsung. 

Batasan dalam penelitian tugas akhir ini adalah pengguna aplikasi Monita 

merupakan mahasiswa tingkat akhir dari semua prodi yang mengambil skripsi. 

(Angkatan 2017). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

• Bagi Penulis 

Selain menerapkan pengetahuan yang telah diterima selama belajar di perkuli-

ahan, penelitian ini juga diharapkan menambah dan memperluas ilmu penge-

tahuan peneliti. 

• Bagi Universitas 

Penelitian ini dapat digunakan sebagi informasi dan bahan untuk evaluasi pada 

penelitian yang akan datang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Tabel 1.6  Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini adalah bab paling dasar yang 

menjelaskan gambaran umum perma-

salahan yang akan dibahas pada 

penelitian, meliputi: latar belakang, ru-

musan masalah, tujuan penelitian, ru-

ang lingkup penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian dasar teori, istilah-

istilah yang digunakan, serta keterkai-

tan dengan penelitian terdahulu yang 
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nantinya menyempurnakan keluaran 

pada penelitian yang akan dilakukan. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode yang 

digunakan dalam menyelesaikan 

penelitian. Metode ini digunakan se-

bagai pedoman dalam masa 

pengerjaan, mulai dari tahap 

perancangan hingga implementasi agar 

prosesnya terarah dan sistematis. 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan proses identifikasi 

estimasi nilai potensi kerugian dari im-

plementasi aplikasi Monita 

menggunakan metode EVM. 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang 

dibuat oleh penulis setelah melakukan 

penelitian, serta saran guna perbaikan 

penelitian di masa yang akan datang. 

 

  


