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BAB III
Memeriksa Sistem Informasi

(Conducting an Information System Audit)

Hal yang menenangkan dalam tugas audit SI di organisasi yaitu karena terdapat banyak
programmer, analis, banyak komputer dan ribuan file.
Yang jelas, tidak semua organisasi mempunyai kapasitas yang sama. Untuk organisasi kecil,
bagaimanapun, peran auditor tidak untuk menyelesaikan pengecekan secara detil seluruh
persoalan pengolahan data dalam fungsi SI. Sebagai gantinya mereka mengandalkan contoh
data untuk memutuskan apakah tujuan audit SI telah tercapai.

3.1. Pemeriksaan Tradisional (The Nature of Controls)

Audit SI harus konsen dengan pengendalian evaluasi kehandalan atau efektivitas operasi.
Yang penting lagi kita juga harus memahami apa pengertian dari pengendalian (control).

“Pengendalian (control) adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mencegah (prevents),
mendeteksi (detects), atau mengkoreksi kebenaran (keabsahan) suatu peristiwa / kegiatan
sesuai dengan aturan / hukum”.

Tiga aspek kata kunci definisi kontrol, yaitu :
1. Pengendalian adalah sebuah sistem (a control is a system)

Dengan kata lain, terdiri dari sekumpulan komponen yang saling berelasi yang
berfungsi secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu maksud atau tujuan.

2. Keabsahan / kebenaran dari suatu kegiatan (unlawful events)
Keabsahan kegiatan dapat muncul jika tidak ada otorisasi (unauthorized), tidak
akurat (inaccurate), tidak lengkap (incomplete), redundansi (redundant), tidak efektif
(ineffective) atau tidak efisien (inefficient) pemasukan data kedalam sistem.

3. Pemeriksaan digunakan untuk mencegah (prevent), mendeteksi (detect), atau
mengoreksi (correct) kejadian / peristiwa yang tidak sesuai dengan aturan / hukum
(unlawful events).

Beberapa contoh dapat dipertimbangkan :
a. Pemeriksaan Pencegahan (Preventive control)

Instruksi yang ditempatkan pada dokumen dasar (sumber) untuk mencegah
kemungkinan petugas salah dalam mengisi dokumen (out incorrectly).

b. Pemeriksaan Detektif / pengintaian (Detective control)
Program dapat mengidentifikasi kesalahan pemasukan data ke dalam sistem melalui
terminal (alat masukan).
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c. Pemeriksaan Koreksi (Corrective control)
Program menggunakan kode khusus yang memungkinkan sistem dapat mengkoreksi
kesalahan data akibat gangguan (noise) komunikasi.

Gbr.3.1. Kejadian yg tidak dibenarkan atau tidak sesuai dengan aturan / hukum dalam SI

3.2. Kaitan dengan Kompleksitas (Dealing with Complexity)
Dua pedoman pendekatan sewaktu pemeriksaan (audit) SI :
1. Penentuan rencana audit SI, faktor sistem di evaluasi kedalam sub sistem.
2. Menentukan keandalan dari tiap sub-sistem dan implikasi kehandalan dari tiap level

sub-sistem untuk kehandalan sistem secara menyeluruh.

3.3. Resiko Pemeriksaan (Audit Risks)
Jika ditinjau kembali, konsen dari audit SI mempunyai 4 tujuan yaitu:
1. Perlindungan asset (asset safeguarding)
2. Integritas data (data integrity)
3. Efektifitas Sistem (system effectivinesess)
4. Efisiensi sistem (system efficiency)

Auditor eksternal dan auditor internal konsen dengan kesalahan atau ketidakberesan yg
disebabkan oleh hilangnya material (material losess) atau pernyataan yang salah tentang
material dalam penyiapan informasi keuangan oleh organisasi.

Auditor internal, akan konsen dengan masalah kehilangan material dan akan mencoba
untuk melakukan efisiensi dan efektifitas operasi.
Auditor eksternal, akan konsen sewaktu kemungkinan operasi tidak efisien dan
efektif yang akan menimbulkan menurunnya kinerja organisasi.

Untuk mengukur apakah tujuan perlindungan asset, integritas data, efektivitas sistem, dan
efisiensi sistem tercapai, auditor mengumpulkan fakta-fakta.
Seorang auditor harus mampu mendeteksi realitas atau potensi kemungkinan hilangnya
data atau kesalahan pencatatan.



AKS Bab III Hal : 3dari 14

Resiko kelemahan auditor untuk mendeteksi secara dini atau menyebabkan hilangnya
materi yang potensial atau kesalahan dalam pencatatan sebagai jalan keluar (konklusi) dari
audit disebut resiko audit (audit risk).

Auditor harus memilih pendekatan dan merancang prosedur audit didalam mencoba untuk
mengurangi resiko untuk tingkat pertimbangan yang dapat diterima.

Faktor Resiko Penjelasan

Sistem Keuangan
(financial systems)

Sistem digunakan untuk menyediakan pengendalian keuangan yang
merupakan bagian terbesar aset organisasi.
Contoh penerimaan dan pengeluaran kas, penggajian, penerimaan
dan pembayaran accounts. Pada umumnya mempunyai resiko yang
tinggi. Sering menjadi sasaran penipuan dan penggelapan.

Sistem Strategis
(strategic system)

Sistem yang menyediakan organisasi untuk keunggulan kompetitif,
contoh rahasia (kunci) customer,supplier atau bagian dari paten
atau merk atau rahasia dagang, mempunyai resiko tinggi. Sering
dijadikan sasaran / target spionase dan aksi / tindakan pembalasan
oleh pesaing.

Sistem Operasional
Kritis
(Critical Operational
Systems)

Sistem yang dapat melemahkan organisasi jika terjadi kesalahan.
Contoh sistem reservasi pelanggan, sistem pengendalian produksi.
Sering mempunyai resiko tinggi.

Sistem Keunggulan
Teknologi
(Technologically
Advanced
Systems)

Sistem yang menggunakan teknologi tinggi, sering mempunyai
resiko tinggi, karena biasanya sangat komplek dan banyak
memberikan celah yang dapat memperlemah organisasi.

3.4. Tipe Prosedur Pemeriksaan (Types of Audit Procedures)

Tipe Prosedur Pemeriksaan :
1. Procedure to obtain an understanding of controls (Prosedur untuk memperoleh

pemahaman tentang pengawasan )
2. Test of controls
3. Substantive test of details of transactions (Tes substantif dari rincian transaksi)
4. Substantive test of details of accounts balances (Tes substantif dari rincian saldo

rekening)
5. Analytical review procedures

Auditor dapat menggunakan tipe prosedur sejenis untuk menilai efisiensi dan efektivitas
operasi organisasi.
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3.5. Gambaran Langkah-langkah dalam Pemeriksaan (Overview of Steps in an Audit)

Perencanaan Audit
Hubungan lima komponen kontrol internal :
1. Lingkungan Pemeriksaan (Control Environment)
2. Perkiraan Resiko (Risk Assessment)
3. Aktivitas Pemeriksaan (Control Activities)
4. Komunikasi dan Informasi (Information and Communication)
5. Pengawasan (Monitoring)

Tes Pemeriksaan
1. Tes Transaksi (Test of Transactions)
2. Tes Keseimbangan atau Hasil Keseluruhan (Test of Balances or Overall Results)
3. Penyelesaian Audit (Completion of the Audit)

a. Disclaimer of opinion
b. Adverse opinion
c. Qualified opinion
d. Unqualified opinion

Disclaimer pendapat
Merugikan pendapat
Pendapat Berkualitas
Pendapat wajar tanpa pengecualian

2.6. Pemeriksaan Lingkungan Komputer Menyeluruh (Auditing Arround or Through the
Computer)

Pemeriksaan Sekitar Komputer (Auditing Around the Computer)
1. Their inherent risk is low
2. Their logic is straightfordward
3. Input transaction are batched
4. Processing primarily consist
5. A clear audit trail exist
6. The Task environment

Resiko mereka rendah
Logika mereka adalah straightfordward
Input transaksi batched
Pengolahan terutama terdiri
Jejak audit yang jelas ada
Lingkungan Tugas

Seluruh Pemeriksaan Komputer (Auditing Throught the Computer)
1. Their inherent risk association with application system is high
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2. The application system processes large volumes of input and produces large volumes
of output.

3. Significant parts of the internal control system are embodied in the computer system.
4. The processing logic mbedded within the application system is complex
5. Because of cost-benefit considerations, substantial gaps in the visible audit trail are

common in the system.

Asosiasi resiko mereka dengan sistem aplikasi yang tinggi
Proses sistem aplikasi volume besar input dan menghasilkan output volume besar.
Bagian-bagian penting dari sistem pengendalian internal yang diwujudkan dalam
sistem komputer.
Logika pengolahan mbedded dalam sistem aplikasi yang kompleks
Karena pertimbangan biaya-manfaat, substansial kesenjangan dalam audit trail yang
terlihat biasa terjadi di sistem.

Designing Forms & Reports
Pada pembahasan ini kita akan memfokuskan pada desain logika (logical design) dalam
tahapan SDLC seperti pada gbr.2.1 di bawah ini.

Gbr.2.1 Tahap SDLC, Desain Logika

Selanjutnya kita akan membahas materi yang berkaitan dengan
- sistem input dan output - forms & reports
- logical design dari dialog dan interface, yaitu bagaimana interaksi antara user dan

system
- logical databases design, sudah dipelajari pada Sistem Basis Data.

Selama tahapan analisis, kita tidak dapat konsen dengan desain yang tepat tentang
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form dan report. Untuk itu kita dapat membuat prototipe (contoh) form dan report
lalu dikonfirmasikan sesuai dengan kebutuhan user.

Sebagai contoh setiap form input akan berhubungan dengan sebuah data flow
masukkan pada sebuah DFD, dan setiap output form atau report akan menghasilkan
sebuah data flow oleh sebuah proses dalam sebuah DFD. Ini artinya setiap form
atau report berhubungan dengan isi elemen data yang berhubungan dengan data
flow.

Selanjutnya data pada semua form dan report harus berisi data elemen di dalam
data store dan pada ER data model untuk sebuah aplikasi atau harus berisi hasil
perhitungan dari elemen data.

Formating Forms and Reports
Pedoman Umum dalam pembuatan Form dan Report(General guidelines for
Design Forms and Reports)
1. Judul harus mewakili obyeknya dan penuh arti (Meaningful Titles) :

Berisi penjelasan judul yang spesifik dan jelas, baik untuk form maupun
report (Clear and spesific titles describing content and use of form or
report)
Cantumkan tanggal revisi dan kode untuk membedakan form atau report
dari versi sebelumnya (Revision date or code to distinguish a form or report
from prior versions)
Cantumkan tanggal, pada saat form dan report dibuat (Current date which
identifies when the form or report was generated)
Validasi data sebagai identifikasi apakah tanggal / waktu data di dalam
form atau report akurat (Valid date which identifies on what date (or time) the
data in the form or report were accurate)

2. Informasi harus penuh arti (Meaningful Information):
Hanya informasi yang dibutuhkan yang ditampilkan (Only needed
information should be displayed)
Informasi harus mengandung arti, dapat digunakan dengan modifikasi
(Information should be provided in a manner that is usable without
modification).

3. Keseimbangan Tata Letak (Balanced Layout) :
Informasi harus seimbang di tampilkan di layar maupun di halaman

(Information should be balanced on the screen or page)
Gunakan spasi dan margin yang baik (Adequate spacing and margins should

be use)
Semua data dan entri field harus dengan label yang jelas (All data and entry

fields should be clearly labeled).
4. Kemudahan arah penunjuk (easy navigation) :

Mudah memindahkan arah penunjuk ke depan atau kebelakang (clearly show
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how to move forward and backward)
Mudah melihat halaman (clearly show how where you are)
 Mudah  melihat  halaman  berikutnya  pada  urutan  halaman  yang  banyak
(notify user when on the last page of a multipaged sequence)

Highlighting Information
Metode pen-sorotan (highlighting)

1. Teknik blink atau suara (dengan suara jelas) (blinking and audible tones)
2. Pembedaan warna (color difference)
3. Pembedaan intensitas (intensity difference)
4. Pembedaan ukuran (size difference)
5. Pembedaan huruf (font difference)
6. Kebalikan warna layar (reverse video)
7. Gunakan kotak (boxing)
8. Gunakan garis bawah (underlining)
9. Gunakan huruf besar semua (all capital letters)

10. Gunakan posisi atau informasi yang tidak standar (offsetting the position of
nonstandard information).

Gunakan warna atau tidak
Keuntungan penggunaan warna :

1. Enak dipandang mata (menyejukan) (soothes or strikes the eye)
2. Penekanan pada tampilan yang tidak diminati (accents an uninteresting

display)
3. Sebagai penajaman pembeda tampilan yang komplek (facilitates subtle

iscriminations in complex displays)
4. Memperluas organisasi logika informasi ( emphasizesthe

logical organization of information )
5. Pemberian warna untuk focus penekanan (peringatan) (draws attention to

warnings)
6. Menggambarkan reaksi emosi (evokes more emotional reactions)

Kerugian penggunaan warna :
1. Penggunaan warna yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah, contoh

warna yang tidak terlihat dengan jelas (color pairings may wash out or
cause problems for some users)

2. Perbedaan resolusi dapat menyebabkan degradasi perbedaan tampilan
warna (resolution may degrade with different displays)

3. Ketepatan warna dapat menimbulkan degradasi tampilan (color fidelity
4. may degrade on different displays)
5. Pencetakan atau konversi untuk media yang lain tidak mudah untuk

dilakukan (printing or conversion to other media may not easily translate)
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Tampilan Teks
Pedoman untuk tampilan teks
1. Huruf besar (case), tampilan teks dalam huruf besar atau campuran huruf

besar dan kecil.
2. Spasi (spacing), gunakan spasi double atau single, gunakan jarak spasi antar

paragraph.
3. Justifikasi (justification), gunakan rata kiri-kanan atau rata kiri dan kanan.
4. Hypen (hyphenation), tidak menggunakan haypen untuk kata antar baris.
5. Singkatan (abbreviations), gunakan singkatan dan akronim yang dapat

dipahami, jika teks cukup banyak (panjang).

Desain Tabel dan Daftar (List)
Pedoman umum untuk desain tabel dan daftar (list)
1. Gunakan label yang penuh arti :

a. Seluruh kolom dan baris harus mempunyai arti
b. Label harus dipisahkan dari informasi lain dengan

menggunakan pensorotan (highlighting).
c. Tampilkan kembali label sewaktu data ditampilkan dalam satu layar atau

halaman.

2. Format kolom, baris dan teks:
a. Urutkan dalam urutan tertentu (ascending, descending atau alphabetic)
b. Tempatkan baris kosong setiap lima baris dalam kolom yang panjang.
c. Tampilan informasi dalam banyak kolom diurutkan secara vertical (di baca dari

atas ke bawah, tidak dari kiri ke kanan)
d. Antar kolom paling sedikit terdapat jarak dua spasi.
e. Boleh menggunakan spasi ‘putih’ pada pencetakan laporan untuk user

untuk catatan tulisan.
f. Gunakan bentuk tunggal, selain untuk ‘dibesarkan’.
g. Gunakan bentuk yang sama untuk kros tampilan dan report
h. Hindari penggunaan huruf yang berlebihan

3. Format data dalam Numerik, Textual, dan alphanumeric
a. Data numerik : Rata kanan (Right-justify numeric data)
b. Data teks : rata kiri
c. Alphanumerik data : alphanumeric yang panjang dipecah dalam grup-grup kecil

antara 3-4 karakter.

Pedoman Desain Interface
Banyak sumber didalam literature menyajikan serangkaian pedoman desain HCI
(Human Computer Interaction) yang akan menghasilkan interface yang ‘ramah’ dan
efisien.
Terdapat 3 katagori pedoman desain HCI, yaitu :

1. Interaksi Umum
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2. Tampilan dan
3. Entri Data

Interaksi Umum
1. Konsisten, gunakan format yang konsisten untuk pemilihan menu, input,

perintah, tampilan data, dll
2. Berikan umpan balik yang sangat berarti, berikan umpan balik yang berkaitan

dengan interaksi antara user dan sistem (komputer), misal melalui suara,
teks, dll.

3. Mintalah verifikasi terhadap sembarang aksi destruktif yang signifikan, jika
user meminta penghapusan file, indikasikan dengan suatu interaksi, missal
‘apakah anda yakin?’

4. Ijinkan kemudahan pembatalan sebagian besar aksi, fasilitas pembatalan
harus disediakan dalam sistem. Misal fasilitas sejenis UNDO atau REDO.

5. Kurangi jumlah informasi yang harus di ingat diantara aksi-aksi, user jangan
dibebani dengan ingatan-ingatan yang banyak, misal mengingat perintah
interaksi, dll.

6. Usahakan adanya efisiensi dalam dialog, gerakan, dan pemikiran, penekanan
tombol harus diminimalkan, user harus tahu persis sedang berada pada aksi
apa saat ini.

7. Memaafkan kesalahan, sistem harus melindungi dirinya sendiri dari kesalahan
yang dapat menyebabkan kegagalan pada sistem.

8. Katagorikan aktivitas menurut fungsi dan atur letak layar yang sesuai, misal
melalui pengaturan ‘menu pull-down’.

9. Sediakan fasilitas help
10. Gunakan instruksi yang sederhana atau pendek untuk memberi nama

perintah.

Tampilan
1. Menampilkan hanya informasi yang relevan dengan konteks yang ada
2. Jangan membanjiri pemakai dengan data, gunakan format representasi yang

memungkinkan asimilasi informasi yang tepat
3. Gunakan label-label yang konsisten, penyingkatan standar, dan warna yang

dapat diprediksi.
4. Ijinkan user untuk memelihara konteks visual, user memahami lokasi relatif

dari pembagian citra yang sedang dipandang.
5. Hasilkan pesan kesalahan yang berarti
6. Gunakan huruf besar dan kecil, identasi, dan pengelompokan teks untuk

membantu pemahaman.
7. Gunakan jendela untuk menggolongkan tipe-tipe informasi yang berbeda
8. Gunakan tampilan ‘analog’ untuk merepresentasikan informasi yang lebih

mudah diasimilasikan dengan bentuk representasi yang lain.
9. Pertimbangkan ketersediaan letak layar tampilan dan gunakan secara efisien.
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Entri Data
1. Minimalkan jumlah aksi input yang dibutuhkan dari pemakai
2. Jagalah konsistensi diantara tampilan informasi dan input data
3. Ijinkan user mengkustomasi input, user yang sudah mahir mungkin hanya

memerlukan perintah tertentu saja, HCI harus memungkinkan hal tersebut.
4. Interaksi harus fleksibel tetapi juga diatur ke mode input yang disukai

pemakai.
5. Non-aktifkan perintah yang tidak sesuai di dalam konteks aksi yang sedang

berlangsung
6. Biarkan user mengendalikan aliran interaktif, misal user dapat melompati

perintah yang tidak diperlukan.
7. Sediakan help untuk membantu semua aksi input
8. Hilangkan input ‘mickey-mouse’, misal jangan meminta user untuk mengetik

‘.00’ untuk seluruh bilangan rupiah, berikan bilangan default jika mungkin.
Dan jangan pernah meminta user untuk memasukkan data yang dapat
diperoleh secara otomatis atau hasil yang sebenarnya sudah di hitung oleh
program (sistem).

Proses Desain Interface & Dialog
Seperti pada desain form dan report, proses desain interface dan dialog adalah
suatu kegiatan (aktivitas) yang fokusnya pada user (user-focused activity).

Untuk mendesain interface dan dialog, kita dapat menggunakan rumusan 4W+H
yaitu who, what, when, where, dan how.
Pertanyaan mendasar sewaktu mendesain form dan report

1. Who  : siapa yang akan menggunakan ?
2. What  : apakah maksud form dan report ?
3. When  : kapan form dan report di butuhkan dan digunakan?
4. Where  : dimana form dan report di butuhkan untuk di sampaikan dan

digunakan?
5. How  : bagaimana kebutuhan orang banyak untuk menggunakan atau

memanfaatkan form dan report?

Hasil dan Keluaran
Hasil dan keluaran dari interface dan desain dialog sistem adalah kreasi spesifikasi
desain. Spesifikasi ini juga seperti untuk menghasilkan spesifikasi untuk form dan
desain report- dengan satu pengecualian. Spesifikasi desain di bagi dalam tiga
bagian, yaitu :
1. Narrative Overview (ikstisar narasi)
2. Sample Design (contoh desain)
3. Testing and Usability assessment (pengetesan dan perkiraan kebergunaan).

Untuk interface dan desain dialog, satu tambahan sub seksi adalah termasuk seksi
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iktisar urutan dialog (cara user berpindah dari satu dialog ke dialog lainnya). Pada
pembahasan selanjutnya akan kita pelajari urutan desain dialog dengan
menggunakan  diagram dialog (dialogue diagramming) dan diagram transisi status
(state-transition diagramming). Garis besar untuk spesifikasi desain untuk interface dan
dialog digambarkan seperti gambar berikut :

Design Specification
1. Narrative Overview

a. Interface/Dialogue Name
b. User Characteristics
c. Task Characteristics
d. System Characteristics
e. Environmental Characteristics

2. Interface/Dialogue Design
a. Form/Report Designs
b. Dialogue Sequence Diagram(s) and Narrative Description.

3. Testing and Usability Assesment
a. Testing Objectives
b. Testing Procedures
c. Testing Results

a. Time to learn
b. Speed of Performance
c. Rate of rrors
d. Retention Over Time (daya tahan terhadap waktu)
e. User Satisfaction and other perceptions

Gbr.2.2 Garis besar spesifikasi desain interface dan dialog

Metoda Interaksi dan Alat (device)

Metoda Interaksi
Metoda interaksi dapat dilakukan dengan teknik :
1. Command Line
2. Menu
3. Form
4. Object
5. Natural Language

Command Language Interaction
Contoh : COPY C:PAPER.DOC A:PAPER.DOC

Menu Interaction
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e. Multi-level Tree Menu with Multiple Parents and Multi-level Traversal
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Pop-Up Menu

Definisi-definisi :
Interface (antar muka) adalah sebuah metoda interaksi antara user dan system.
Command Language Interaction adalah metoda interaksi user dan
komputer, diamana user memasukkan perintah (statement) kedalam sistem
untuk suatu operasi tertentu.
Menu Interaction adalah metoda interaksi user dan komputer, dimana
sejumlah pilihan sistem didaftarkan / disediakan, user tinggal menentukan /
memilih pilihan yang tersedia.
Pop-Up Menu adalah metoda posisi menu yang di lakukan melalui pendekatan
posisi cursor.
Drop-Down Menu adalah metoda posisi menu yang dapat dipilih mulai dari pilihan
paling atas untuk ditampilkan, sewaktu diakses, menu di buka oleh
‘dropping down’ untuk ditampilkan.
Form Interaction adalah metoda interaksi user dan komputer melalui form
(spreadsheet).
Object Base Interaction adalah metoda interaksi user dan komputer, dimana
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digunakan simbol untuk merepresentasikan perintah atau fungsi.
Icon adalah gambar garfish yang merepresentasikan fugsi spesifik dalam sistem.
Natural Language Interaction adalah interaksi user dan komputer, dimana
masukan untuk dan keluaran dari aplikasi berbasis komputer dilakukan melalui
percakapan konvensional bahasa seperti bahasa inggris.

     Pedoman Desain Menu

Wording Each menu should have a meaningful title
Command verbs should clearly and specifically describe
operations
Menu items should be displayed in mixed upper and shower
case latters and have a clear, unambiguous interpretation

Organization A consistent organizing principle should be used that
relates to the tasks the intended user perform; for
example, related options should be grouped together and
the same option should have the same wording and codes
each time it appears Each menu should have a meaningful
title.

Length The number of menu choices should not exceed the length
of the screen
Submenus should be used to break up exceedingly long menus.

Selection Selection and entry methods should be consistent and reflect
the size of the application and sophistication of the users
How the user is to select each option and the

consequences of each option should be clear (e.g.
whether another menu will appear).

Hightlighting Hightlighting should be minimized and used only to
convey selected options (e.g. a check mark) or unavailable
options (e.g. dimmed text)


