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PENGERTIAN AUDIT S.I. 

Proses mengumpulkan dan mengevaluasi 
fakta untuk memutuskan beberapa hal :  
* Apakah sistem komputer aset perusahaan 

   terlindungi 

* Apakah integritas data terpelihara 

* Apakah sesuai dengan tujuan organisasi  

   untuk mencapai efektifitas, dan efisiensi. 



Kebutuhan audit sumber daya 

1. Biaya kehilangan data 

2. Biaya membuat keputusan 

3. Biaya penyalahgunaan  



Biaya kehilangan Data 

1. Data dapat menyebabkan kebutuhan 
sumber daya menjadi kritis untuk 
keberlangsungan operasional 
organisasi. 

2. Data akurat akan mempunyai 
kemampuan untuk beradaptasi dan 
bertahan dalam lingkungan yang 
berubah. 



Biaya membuat keputusan 

1. Keputusan berkualitas perlu 
didukung oleh data yang akurat. 

2. Data yang salah akan mempunyai 
dampak terhadap minat investor 
terhadap perusahaan. 

3. Berakibat fatal apabila 
membutuhkan aturan-aturan 
keputusan yang akurat. 



Biaya penyalahgunaan 

Segala kejadian yang berhubungan 
dengan teknologi komputer yang 
mengakibatkan kerugian pada korban 
atau mengakibatkan kehilangan yang 
diakibatkan oleh pelaku kejahatan untuk 
mencari keuntungan.  



tipe penyalahgunaan 

1. Hacking 

 seseorang yang tidak mempunyai akses 
 otoritas terhadap sistem komputer untuk 
 membaca, memodifikasi/menghapus 
 program/data. 

2. Virus 

  program yang menyerang file executable, 
 area sistem, atau file data yang berisi  macro 
 yang mengakibatkan kekacauan operasi 
 komputer. 



tipe penyalahgunaan (…) 

3. Illegal Physical Acces 

 seseorang yang mengambil keuntungan 
 melalui akses fisik secara ilegal 
 terhadap fasilitas komputer. 

4. Abuse of Privilages 

 seseorang yang menggunakan hak-hak 
 istimewanya untuk maksud dan tujuan 
 yang bukan merupakan otoritasnya.  



konsekuensi penyalahgunaan 

1. Destruction of asset (perusakan aset) 
2. Theft of asset (pencurian aset) 
3. Modification of asset (modifikasi aset) 
4. Privacy violaction (pelanggaran privasi) 
5. Discruption of Operations (pengacauan 

operasi) 
6. Unauthorized use of asset 

(penyalahgunaan otorisasi asset) 
7. Physical harm to personnel (kejahatan fisik 

terhadap personal) 



Pengaruh fungsi audit 

1. Obyek Perlindungan Aset  

 (Asset Safeguarding Objectives) 

2. Obyek Integritas Data  

 (Data Integrity Objectives) 

3. Obyek Efektivitas Sistem  

 (System Effectiveness Objectives) 

4. Obyek Efisiensi Sistem  

 (System Efficiency Objectives) 



Meningkatkan sistem 
pengendalian internal 

1. Pemisahan Tanggung Jawab 

2. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab 

3. Personal yang Kompeten dan Dapat dipercaya 

4. Otorisasi sistem 

5. Kecukupan Catatan dan Dokumen 

6. Pengendalian Fisik atas Record dan Aset 

7. Kecukupan Supervisi dari pihak Manajemen 

8. Bentuk Pengecekan yang Independen 

9. Perbandingan Akuntabilitas Rekord dengan Aset  



Deteksi kejadian 

Dapat dilakukan dengan 2 kejadian, yaitu : 

• Software Event 
 Melakukan pemasukan kode khusus 
 (kode jebakan, kode pancingan) dalam 
 tempat spesifik pada sistem operasi. 

• Hardware Event 
 diDlakukan berdasarkan penampakan 
 suatu sinyal tertentu dalam sirkuit
 sebuah komponen sistem  



Kegunaan pengukuran 

• Menaksir 

• Memprediksi  



Tipe pengukuran 

• Pengukuran Langsung 

 atribut tidak tergantung pda atribut lainnya 

• Pengukuran Tidak Langsung 

 pengukuran satu atau lebih atribut,  mengukur 
 reabilitas 

• Pengukuran Proxy 

 pengukuran properti dari suatu obyek 

 secara tidak langsung menggunakan 
 properti lainnya yang lebih mudah 

 didapatkan  



Sistem skala pengukuran 

1. Skala Nominal 

2. Skala Ordinal 

3. Skala Interval 

4. Skala Rasio 


