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ABSTRAK 

Sistem informasi merupakan bagian yang penting bagi suatu perusahaan jasa terutama 

yang berhubungan dengan kerahasiaan dan keamanan data. Penerapan teknologi dan  

sistem informasi harus diimbangi dengan penerapan yang tepat untuk tidak terjadi 

kerugian seperti kehilangan data atau investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh 

karena itu diperlukan audit sistem informasi untuk mengevaluasi penerapan sistem 

informasi pada perusahaan. Terdapat beberapa framework  yang dapat digunakan, namun 

tidak semua bagian framework tersebut tepat digunakan untuk audit sistem informasi 

pada perusahaan jasa web hosting. Dengan menggunakan COBIT 4.1 domain Delivery and 

Support dan mempelajari bisnis proses perusahaan jasa web hosting membuat 

perancangan panduan audit sistem informasi untuk perusahaan jasa web hosting. 

Melakukan uji coba dan evaluasi terhadap panduan audit sistem informasi pada PT XYZ. 

Sehingga menghasilkan panduan audit sistem informasi pada perusahaan jasa web hosting 

berdasarkan frarework COBIT 4.1 domain Delivery and Support dan Monitor and 

Evaluate. 

Kata Kunci: Audit sistem informasi, panduan, Jasa Web Hosting , COBIT 4.1, Delivery and Support dan Monitor and 

Evaluate 

 

 
1. Pendahuluan  

1.1 Latar Belakang 

Solusi akan kebutuhan akan sistem informasi bagi 

berbagai jenis organisasi maupun individu semakin 

berkembang pesat. Hal ini bisa dilihat dari semakin 

dibutuhkannya pengelolaan data dan informasi 

dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Perkembangan terkini, dunia pendidikan memiliki e-

learning, dunia bisnis dengan e-commerce, dan pada 

pemerintahan mulai semarak dengan e-government. 

Melalui website, masalah perdagangan, pemasaran, 

pembelajaran dapat diatasi dengan menggunakan 

teknologi. Semakin banyak perusahaan bisnis yang 

telah menggunakan website untuk mendukung 

penyampaian informasi, negosiasi dan keputusan 

bisnis. Permintaan website yang semakin meningkat 

menyebabkan perusahaan jasa penyedia hosting 

memacu layanannya untuk memberikan pelayanan 

yang menjamin keamanan data dan kemudahan 

mengakses website.  Penerapan teknologi informasi 

pada sebuah perusahaan dinilai dapat menjadi suatu 

inovasi bagi perusahaan dalam menghadapi para 

kompetitor serta era globalisasi ke depan.  

Pada perusahaan layanan web hosting, dibutuhkan 

pengaturan dan penataan teknologi yang  tepat, 

sehingga dapat mencegah kerugian yang mungkin 

terjadi, seperti kebocoran data, kehilangan data, 

informasi data yang tidak akurat, penyalahgunaan 

perangkat IT, yang pada akhirnya bisa merugikan 

perusahaan tersebut. Selain itu, pengaturan dan 

penataan teknologi juga dibutuhkan karena data 

yang tersimpan di perusahaan tidak hanya milik 

perusahaan tersebut namun menyangkut data-data 

dan informasi klien perusahaan jasa web hosting.  

Maka dari itu, diperlukan adanya mekanisme 

kontrol terhadap pengolaan teknologi informasi. 

Audit sistem informasi/ teknologi memiliki 

beberapa framework yang sering digunakan untuk 

melakukan evaluasi dan memberikan masukan yang 

untuk perbaikan pengelolaan. Framework yang 

sudah sering dipakai untuk hal tersebut adalah 

seperti COBIT, ITIL, ISO. Namun tidak semua 

bagian dari framework tersebut sesuai untuk 

melakukan audit untuk teknologi informasi pada 

perusahaan jasa web hosting. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan merancangkan 

panduan kerja untuk melakukan audit teknologi 

informasi terhadap sistem perusahaan jasa web 

hosting Sehingga tahapan audit, hasil temuan, 

rekomendasi yang diberikan dapat sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan jasa web hosting dan 

meningkatkan peranan dan pengelolaan teknologi 

informasi yang mendukung tujuan bisnis organisasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang, 

maka penulis merumuskan yang akan dibahas pada 

penulisan ini adalah:  
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