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� Hubungan antara risiko, kesempatan
dan pengawasan

� Komponen dari sistem pengawasan
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� Komponen dari sistem pengawasan
internal

� Identifikasi risiko



Hubungan antara risiko, 
kesempatan dan pengawasan

� risiko (risk)
� Suatu risiko adalah semua celah yang memungkinkan

terjadinya kerusakan/kerugian (disebut juga sebagai
ancaman/threat).

3

� Kesempatan dan tujuan (opportunities & 
objectives)
� Selalu ada risiko dibalik suatu kesempatan, dan begitu

sebaliknya

� Pengawasan (control)
� Pengawasan adalah suatu aktivitas yang dijalankan

untuk meminimalkan atau menghilangkan risiko



Sistem pengawasan internal

� Kongres AS menyetujui Sarbanes-Oxley Act yang 
mengharuskan perusahaan publik yang terdaftar di 
bursa saham untuk memberikan laporan tentang 
sistem pengawasan internalnya berserta dengan 
laporan keuangan tahunannya
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laporan keuangan tahunannya
� Manajemen bertanggung jawab atas cukup adanya 

pengawasan internal untuk pelaporan keuangan
� Laporan harus menyertakan penilaian atas efektivitas dari 

pengawasan internal serta prosedur pelaporan keuangannya
� Sarbanes-Oxley juga mengharuskan auditor untuk 

melakukan verifikasi serta memberikan laporan atas 
penilaian yang dilakukan oleh pihak manajemen

� AICPA’s Statement tentang Auditing Standards No. 94 
menjelaskan standar untuk pemeriksaan pengawasan internal 
(auditing internal controls)

� COSO Reports menekankan pada pentingnya pengujian 
pengawasan di berbagai tingkatan atau rincian



Likelihood

High

Materiality of
Risk

Materiality and Risk
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Of Loss

Size of Potential Impact

Low

Small Large



Kerangka kerja pengawasan internal 
terintegrasi COSO (COSO Internal Control 
Integrated Framework)

� The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) 
adalah suatu kelompok sektor swasta yang terdiri
dari beberapa asosiasi, diantaranya adalah AICPA

� Kerangka kerja pengawasan internal terintegrasi dari
COSO dianggap sebagai otoritas atas pengawasan
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Kerangka kerja pengawasan internal terintegrasi dari
COSO dianggap sebagai otoritas atas pengawasan
internal

� Model pengawasan internal COSO memiliki 5 
komponen:
� Lingkungan pengawasan (control environment)

� Penilaian risiko (risk assessment)

� Akitivitas pengawasan (control activities)

� Komunikasi dan informasi (information and communication)

� Pemantauan (monitoring)



Lingkungan pengawasan
(control environment)

� Lingkungan pengawasan menentukan ritme
organisasi, yang mempengaruhi control 
consciousness dari anggotanya. Fondasi ini
memberikan disiplin dan struktur dari komponen
pengawasan internal lainnya
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pengawasan internal lainnya
� Lingkungan pengawasan mencakup beberapa area:

� Integritas dan perilaku yang etis
� Komitmen untuk kompetensi
� Partisipasi dari Board of Directors dan komite audit
� Filosofi manajemen dan gaya beroperasi
� Struktur organisasi
� Penugasan otoritas serta pertanggungjawaban
� Berbagai kebijakan dan praktek yang berkaitan dengan

sumber daya manusia



Penilaian risiko (risk 
assessment)

� Penilaian risiko adalah usaha untuk
mengenali dan menganalisa semua risiko
yang relevan yang berkaitan dengan
pencapaian tujuan organisasi
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pencapaian tujuan organisasi

� Penilaian risiko merupakan dasar untuk
menentukan risiko-risiko mana yang harus
dikendalikan dan aktivitas pengawasan apa
yang dibutuhkan untuk mengelola berbagai
risiko tersebut



Aktivitas pengawasan (control 
activities) (1)

� Aktivitas pengawasan adalah kebijakan dan
prosedur yang digunakan oleh organisasi
untuk memastikan bahwa tindakan yang 
maksimal telah dilakukan untuk
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maksimal telah dilakukan untuk
meminimalkan risiko yang berkaitan dengan
pencapaian tujuan organisasi

� Pengawasan memiliki berbagai tujuan dan
dapat diterapkan pada berbagai tingkatan
organisasi dan fungsi



Aktivitas pengawasan (control 
activities) (2)

� Tujuan – mencegah, mendeteksi dan mengkoreksi
� Pengawasan preventif (preventive control) berfokus pada

pencegahan terjadinya suatu kesalahan (error) atau
kejanggalan (irregularity).

� Pengawasan untuk mendeteksi (detective control) berfokus
pada identifikasi bila terjadi suatu kesalahan atau
kejanggalan
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pada identifikasi bila terjadi suatu kesalahan atau
kejanggalan

� Pengawasan untuk mengkoreksi (corrective control) 
berfokus pada pemulihan dari, perbaikan kerusakan dari
atau meminimalkan biaya dari suatu kesalahan atau
kejanggalan.

� Pada keadaan normal, lebih baik mencegah suatu kesalahan
dan kejanggalan

� Kesalahan versus kejanggalan
� Kesalahan adalah kekeliruan yang tidak disengaja
� Kejanggalan adalah suatu usaha yang disengaja untuk

menyebabkan kerugian pada suatu perusahaan



Komunikasi dan informasi (1)

� Sistem informasi terdiri dari metode dan rekaman (records) 
yang digunakan untuk merekam, merawat dan melaporkan
event perusahaan

� Kualitas dari suatu informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem
mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat
keputusan yang tepat dalam mengelola dan mengendalikan
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keputusan yang tepat dalam mengelola dan mengendalikan
aktivitas entitas serta dalam menyiapkan laporan keuangan
yang reliable

� Suatu sistem informasi harus melakukan hal-hal berikut ini agar 
dapat memberikan informasi yang akurat dan lengkap untuk
sistem akuntasi serta melaporkan hasil operasi dengan benar: 
� Mengidentifikasi dan merekam semua event bisnis secara berkala
� Mendeskripsikan tiap event dengan cukup rinci
� Menghitung nilai moneter yang benar dari tiap event
� Menentukan periode waktu saat terjadinya event
� Menyajikan dengan benar, event dan penjelasan yang terkait

dengan financial statement



Komunikasi dan informasi (2)
� Aspek komunikasi dari komponen ini berkaitan dengan

memberikan pemahaman atas peran dan tanggung jawab
individual atas pengawasan internal 

� Tiap individu harus memahami keterkaitan antara aktivitas yang 
mereka lakukan dengan pekerjaan individu lainnya serta harus
memahami bahwa tiap kejanggalan harus dilaporkan ke
tingkatan manajemen yang lebih tinggi
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tingkatan manajemen yang lebih tinggi
� Saluran komunikasi terbuka membantu memastikan bahwa

kejanggalan akan dilaporkan dan diberi tindakan
� Komunikasi juga mencakup petunjuk kebijakan (policy 

manuals), Petunjuk akuntansi (accounting manuals), dan
pentunjuk pelaporan keuangan (financial reporting manuals)



Pemantauan (monitoring)

� Pemantauan adalah proses penilaian kualitas performansi 
pengawasan internal secara kontinyu

� Pemantauan melibatkan penilaian atas desain dan operasi 
pengawasan secara berkala dan pengambilan tindakan 
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pengawasan secara berkala dan pengambilan tindakan 
koreksi bila dibutuhkan

� Proses ini dilakukan dengan dijalankannya aktivitas pemantauan 
oleh manajemen saat mereka mempertanyakan laporan yang 
berbeda secara signifikan dari yang mereka ketahui

� Penilaian performansi memberikan alasan untuk melakukan 
pemantauan 

� Membandingkan tahun ini dengan tahun lalu

� Membandingkan yang aktual dengan anggaran

� Membandingkan hal-hal yang terkait satu sama lain



Identifikasi risiko (1)

� risiko ekonomi

� Mempengaruhi keseluruhan ekonomi

� Contoh: resesi global, perang, epidemi, terorisme, 
bencana lingkungan
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bencana lingkungan

� risiko industri

� Mempengaruhi keseluruhan industri

� Contoh: kenaikan biaya atau penurunan permintaan
industri, atau suatu risiko ekonomi yang memiliki efek
yang signifikan pada suatu industri tertentu



Identifikasi risiko (2)

� risiko perusahaan
� Internal 

� kurangnya etika, rendahnya motivasi karyawan, 
ketidakkompetenan karyawan

� Eksternal
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� Eksternal
� Kompetisi yang semakin ketat, turunnya persepsi akan brand 

quality, krisis yang melibatkan mitra bisnis (hubungan sistem
nilai), bencana yang menghentikan operasi, merger atau
akuisisi

� risiko proses bisnis
� risiko yang berkaitan dengan obyek proses bisnis

� R’s, E’s, A’s, dan hubungan antara R-E, E-E, E-A, R-A

� risiko proses informasi
� risiko yang berkaitan dengan perekaman, perawatan dan

pelaporan informasi tentang proses bisnis



Pertanyaan2 untuk identifikasi
risiko perusahaan (1)
� Apakah perusahaan memperkerjakan karyawan yang 

kompeten yang memiliki pengetahuan dan keahlian
yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang 
ditugaskan?

� Apakah manajemen memiliki suatu pendekatan
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� Apakah manajemen memiliki suatu pendekatan
konservatif atau pendekatan yang tepat dalam
menerima risiko bisnis dan dalam pelaporan hasil
keuangan? 

� Apakah ada suatu board of directors yang merupakan
perwakilan dari luar organisasi?

� Bila suatu entitas sedang mengalami audit tahunan
atas financial statement-nya, apakah komite audit 
dapat mengawasi audit tersebut? 



Pertanyaan2 untuk identifikasi
risiko perusahaan (2)

� Apakah struktur organisasi perusahaan didefinisikan
dengan baik, dengan cukup pendelegasian
wewenang dan tanggung jawab serta hubungan
pelaporan yang jelas, sehingga aktivitas yang penting
dapat direncanakan, dieksekusi, dikendalikan dan
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dapat direncanakan, dieksekusi, dikendalikan dan
dipantau secara berkala?

� Apakah manajemen telah mengembangkan budaya
yang menekankan pada integritas serta perilaku yang 
etis?

� Apakah perusahaan memiliki kebijakan whistleblower
yang menganjurkan karyawan untuk
memberitahukan pihak manajemen atau board of 
directors tentang aktivitas penipuan yang terjadi
pada operasi perusahaan?



Pengendalian risiko
ekonomi/industri

� risiko ekonomi dan industri sangat sulit
dikendalikan
� Diversifikasi menjadi beberapa industri
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� Harus memiliki fokus keluar

� Harus memperhatikan tren ekonomi dan
industri serta permintaan pasar

� Kumpulkan dan pantau informasi untuk
meningkatkan kemampuan dalam memprediksi
tren dan product replacements



Pengendalian risiko
perusahaan

� Cepat tanggap terhadap penurunan persepsi
terhadap brand quality atau reputasi
perusahaan

Membeli asuransi
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� Membeli asuransi

� Lakukan praktek kepegawaian yang tepat

� Set a strong “tone at the top”

� Buat rencana cadangan (contingency plan) 
untuk meminimalkan interupsi bisnis



Pengendalian risiko pada
proses bisnis (1)

� Resources
� risiko resource

� Pencurian, kehilangan, pemborosan atau kerusakan

� Kadaluarsa
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� Kadaluarsa

� Pengendalian risiko resource
� Pemisahan tugas (preventif)

� Menghitung dan rekonsiliasi (utamanya adalah untuk
deteksi namun dapat juga mencegah kerugian)

� Asuransi (untuk koreksi)

� Alat pelacak aset (utamanya adalah untuk deteksi; 
namun sering dapat juga mencegah kerugian)



Pengendalian risiko pada
proses bisnis (2)

� risiko pada Instigation Event
� Kegagalan untuk menginformasikan fitur produk pada

pelanggan
� Kesalahan pada iklan atau promosi
� Presentasi sales call yang tidak perlu atau tidak diinginkan

Pelanggan tidak dapat menemukan informasi yang dibutuhkan
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� Pelanggan tidak dapat menemukan informasi yang dibutuhkan
� Ketidakmampuan untuk melacak hasil dari usaha pemasaran
� Karyawan bagian penjualan yang tidak produktif
� Kegagalan untuk mengenali kebutuhan akan input resources 

secara berkala
� Meminta (requisitioning) resource yang tidak diperlukan atau

salah
� Ketidakmampuan untuk menemukan pemasok untuk resource

yang dibutuhkan
� Kegagalan untuk menyetujui permintaan yang sah (valid 

requisitions)
� Meminta item yang tidak ada anggarannya



Pengendalian risiko pada
proses bisnis (3)

� Pengendalian risiko pada instigation event 
� Banyak pengawasan prosedural yang dapat

digunakan untuk secara khusus menangani
berbagai risiko yang dijelaskan di halaman
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berbagai risiko yang dijelaskan di halaman
sebelum ini

� Query yang akurat dari sistem informasi yang 
lengkap dengan pengawasan yang cukup pada
data entry, dikombinasikan dengan pengawasan
prosedural, merupakan alat yang efektif untuk
mengendalikan risiko pada instigation event



Pengendalian risiko pada
proses bisnis (4)

� Risiko pada Mutual Commitment Event
� Kegagalan untuk menerima sale order yang valid & diinginkan
� Menerima sale order yang tidak diinginkan atau tidak valid
� Berkomitmen pada tanggal pengiriman yang tidak realistik
� Berkomitmen untuk menyediakan barang/jasa pada harga yang 

tidak menguntungkan
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tidak menguntungkan
� Kegagalan untuk melakukan purchase order yang valid & 

diinginkan
� Melakukan purchase order yang tidak diinginkan atau tidak

valid
� Kegagalan untuk memberikan lead time yang cukup pada

vendor
� Kegagalan untuk mendapatkan harga termurah dengan kualitas

tertinggi

� Pengendaliannya
� Pengawasan prosedural serta query yang efektif dari sistem

informasi yang baik dengan pengawasan yang cukup pada data 
entry-nya



Pengendalian risiko pada proses
bisnis (5)

� Risiko pada Economic Decrement Event
� Kegagalan untuk mengirimkan barang sesuai sale order
� Mengirimkan barang yang tidak dipesan atau yang tidak

diotorisasi
� Mengirimkan barang kepada atau oleh agen yang tidak berhak
� Penggunaan kemasan yang buruk saat pengiriman barang

Mengirimkan dengan menggunakan carrier atau rute yang 
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� Mengirimkan dengan menggunakan carrier atau rute yang 
buruk

� Lost sales akibat pengiriman yang terlambat
� Kegagalan untuk membayar barang yang telah diterima sesuai

waktunya
� Duplikasi pembayaran untuk pembelian yang sama
� Kegagalan untuk memanfaatkan early payment discounts 

� Pengendalian risiko pada Economic Decrement Event
� Pengawasan prosedural serta query yang efektif dari sistem

informasi yang baik dengan pengawasan yang cukup pada data 
entry-nya



Pengendalian risiko pada
proses bisnis (6)

� Risiko pada Economic Increment Event
� Kegagalan untuk menerima uang hasil penjualan

� Menerima uang dua kali untuk penjualan yang sama

� Kegagalan untuk menyimpan uang di bank secara berkala

Menyimpan uang pada rekening bank yang salah
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� Menyimpan uang pada rekening bank yang salah

� Kegagalan untuk menerima barang sesuai purchase order

� Menerima barang yang tidak dipesan

� Menerima barang yang salah atau dalam kuantitas yang salah

� Kerusakan barang selama proses penerimaan

� Pengendalian risiko pada Economic Increment Event 
� Pengawasan prosedural serta query yang efektif dari sistem

informasi yang baik dengan pengawasan yang cukup pada data 
entry-nya



Pengendalian risiko pada
proses bisnis (7)

� Risiko pada Economic Decrement Reversal Event
� Kegagalan untuk menerima barang untuk sale return yang sah
� Menerima barang untuk sale return yang tidak sah
� Sale return disetujui oleh karyawan yang tidak berhak
� Merekam/mencatat sale return yang tidak terjadi
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� Merekam/mencatat sale return yang tidak terjadi

� Risiko pada Economic Increment Reversal Event
� Kegagalan untuk mengembalikan barang yang tidak memenuhi

standar
� Mengembalikan barang yang dibutuhkan perusahaan
� Purchase return disetujui oleh karyawan yang tidak berhak
� Merekam/mencatat purchase return yang tidak terjadi

� Pengendaliannya
� Pengawasan prosedural serta query yang efektif dari sistem

informasi yang baik dengan pengawasan yang cukup pada data 
entry-nya



Pengendalian risiko pada
proses informasi (1)

� System Resource Risks & Controls
� Pengawasan akses fisik (Physical access controls)

� Apakah ada cukup pengawasan untuk mencegah akses
fisik yang tidak terotorisasi pada peralatan komputer? 

� Bagaimana bila hal tersebut terjadi pada jaringan
komputer (hacking)?
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Bagaimana bila hal tersebut terjadi pada jaringan
komputer (hacking)?

� Pengawasan akses lojik (logical access controls)
� Apakah ada cukup pengawasan untuk mencegah akses

lojik yang tidak terotorisasi pada program atau data 
dalam sistem?

� Matriks kendali akses (access control matrix) 
mengidentifikasi fungsi yang boleh dilakukan oleh tiap
pengguna serta data dan program yang dapat diakses oleh
pengguna tersebut

� Kata kunci (password) adalah suatu unique identifier yang 
hanya boleh diketahui oleh pengguna yang berhak yang 
digunakan untuk mengakses sistem



Pengendalian risiko pada
proses informasi (2)

� System Resource Risks & Controls
� Pengawasan akses lojik, lanjutan

� Mengharuskan pengguna untuk melakukan otentikasi
dengan cara memberikan:
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dengan cara memberikan:
� Sesuatu yang hanya diketahui oleh pengguna

� Contoh: suatu user id dan kata kunci

� Sesuatu yang mereka miliki

� Contoh: suatu smart card atau token

� Jati diri mereka

� Contoh: pengukuran biometrik oleh alat yang 
membaca sidik jari, memindai retina, voice 
recognition, atau digital signature recognition



Kasus: Kata kunci
� Survei menunjukkan bahwa sebagian besar kata kunci dapat

dengan mudah dipecahkan oleh hackers yang mencoba
membobol suatu sistem

� Kata kunci paling umum digunakan adalah nama pengguna atau
nama anak dari pengguna. Kata kunci paling umum kedua
adalah “secret”
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adalah “secret”
� Kata kunci yang umum lainnya sesuai dengan urutan frekuensi

penggunaannya adalah:
� Kata yang berkaitan dengan stress seperti “deadline” atau “work”
� Nama tim olah raga atau istilah olah raga seperti “bulls” or “golfer”
� “Payday”
� “Bonkers”
� Musim saat ini (contoh: “winter” atau “spring”)
� Golongan etnik pengguna
� Karakter yang diulang (contoh: “bbbbb” atau “AAAAA”)
� Istilah seksual



Kasus: Token & Biometrik
� Token system

� Melakukan otentikasi pengguna dengan menggunakan
perangkat keras yang dikombinasikan dengan log-in 
password

� Smart cards terdiri dari kode kata kunci sekali pakai yang 
dibangkitkan secara acak dan disinkronkan dengan
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dibangkitkan secara acak dan disinkronkan dengan
pembangkit kode acak dari sistem induk

� Active badge technology
� Melakukan otentikasi secara otomatis melalui sinyal radio 

pada pengguna yang berada pada jarak tertentu dari suatu
receivers

� Otentikasi biometrik
� Membandingkan sidik jari, sidik telapak tangan, pola retina 

mata, tanda tangan, suara, keyboard-typing pattern, atau
pola wajah



Pengendalian risiko pada
proses informasi (3)

� Kode identifikasi terminal
� Mencegah akses jalur komunikasi oleh terminal yang tidak

berhak
� Komputer induk dapat meminta suatu terminal untuk

mengirimkan secara elektronik kode identifikasinya yang 
membuktikan bahwa terminal tersebut adalah terminal yang 
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membuktikan bahwa terminal tersebut adalah terminal yang 
berhak, dan menentukan tipe transaksi apa yang dapat
dilakukan oleh pengguna terminal

� Encryption 
� Melindungi data yang rahasia dan sangat sensitif
� Adalah suatu proses kodifikasi data yang dimasukkan ke

sistem, menyimpan atau mengirimkan data dalam bentuk
kode dan kemudian mengubah data ke bentuk asalnya
ketika data tersebut akan digunakan atau tiba di lokasi
tujuannya



Pengendalian risiko pada
proses informasi (4)
� Perlindungan atas kegagalan sistem (system failure 

protection)
� Kegagalan perangkat keras dapat berakibat kepada

terhentinya bisnis dan hilangnya data
� Perawatan peralatan dan fasilitas

Operasikan peralatan pada lingkungan fisik yang sesuai
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� Operasikan peralatan pada lingkungan fisik yang sesuai
� Komponen dari backup system (contoh: disk storage, printer, 

atau saluran komunikasi tambahan)
� Sama dengan mesin backup engines pada suatu pesawat terbang

� Kegagalan sumber daya listrik dapat pula menyebabkan
terhentinya bisnis dan hilangnya data

� Uninterruptible power supplies (UPS) menyediakan dukungan
baterai dan membunyikan alarm bila terjadi pemadaman listrik

� Memberikan waktu untuk menyelesaikan proses komputer, mem-
backup data dan mematikan komputer dengan benar

� Surge protectors menyediakan perlindungan terhadap lonjakan
daya listrik



Pengendalian risiko pada proses
informasi (5)

� System Failure Protection
� Perangkat lunak untuk proteksi terhadap virus (anti-virus 

software)
� Virus adalah program perangkat lunak yang merusak yang 

melekatkan diri pada aplikasi lain tanpa sepengatahuan
penggunanya

� Worms adalah tipe virus yang menduplikasi diri dan lebih
menyebar
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menyebar
� Bila file yang terinfeksi dieksekusi, virus atau worm juga akan

aktif dan dapat menyebabkan kerusakan seperti menghapus
file, merusak hard disk dan bahkan menyebabkan kegagalan
keseluruhan sistem

� Perangkat lunak anti-virus dirancang untuk menemukan dan
menghancurkan virus dan worm yang diketahui

� Tidak memberikan perlindungan terhadap virus dan worm yang 
tidak diketahui

� Firewalls
� Merupakan kombinasi dari perangkat lunak dan perangkat

keras yang digunakan untuk melindungi komputer atau
jaringan dari pengguna yang tidak berhak atau dari transfer 
tipe file yang tidak diinginkan



Pengendalian risiko pada
proses informasi (6)

� Software Processing Controls
� Pengawasan perangkat lunak secara umum (general 

software controls)
� Prosedur pengembangan dan perawatan sistem

� Perlu kehati-hatian dalam menentukan kebutuhan
� Gunakan test data untuk verikasi akurasi program
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� Gunakan test data untuk verikasi akurasi program
� Pemisahan tugas dari programmer, system analyst, data control 

group dan karyawan operasi

� Network Operating System (NOS) controls
� Apakah NOS memiliki cukup kendali untuk mencegah akses lojik

yang tidak diinginkan (unauthorized logical access)?
� Aplikasi sering dapat diakses melalui celah pada NOS layer

� Pengawasan perangkat lunak aplikasi (application software 
controls)

� Apakah perangkat lunak aplikasi memiliki cukup kendali untuk
mencegah akses dan data entry yang tidak diinginkan?



Pengendalian risiko pada
proses informasi (7)

� Pengawasan aplikasi (application controls)
� Pengawasan input data (data input controls)

� Aturan pemrosesan event (event processing rules) 
� Harus dikembangkan dalam sistem untuk memeriksa apakah

aturan yang ditetapkan telah dijalankan
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aturan yang ditetapkan telah dijalankan

� Contoh:
Aturan: seorang pelanggan dapat eksis dalam basis data 
sebelum pelanggan tersebut berpartisipasi pada sale event 
terkait, tetapi tidak diperbolehkan untuk merekam sale event 
tanpa mengetahui pelanggan yang terkait

� Relationship: Participation
Connected Entities: (0, ) Customer 

(1, ) Sale

� Set field property untuk mengharuskan data entry pada Customer 
ID yang di-posting pada Sale table sebagai foreign key



Pengendalian risiko pada
proses informasi (7)

� Pengawasan aplikasi
� Verifikasi data entry

� Closed Loop Verification
� Menggunakan satu data input untuk menemukan record

yang akan di-update
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yang akan di-update
� Menampilkan data lain dari record sehingga petugas data 

entry dapat melakukan verikasi data yang diinginkan untuk
di-update

� Contoh: pengguna mamasukkan id pelanggan, aplikasi
menampilkan nama dan alamat pengguna

� Key Verification (disebut juga rekeying)
� Data input dimasukkan dua kali (biasanya oleh dua orang

yang berbeda)
� Perbedaan di-highlight dan suatu respon dibutuhkan

untuk menentukan entry yang benar



Pengendalian risiko pada
proses informasi (7)

� Pengawasan aplikasi
� Edit checks

� Field Edit Checks memeriksa field level data 
� Check Digit – menerapkan formula pada nomor rekening untuk

menghitung check digit dan menambahkannya pada nomor
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menghitung check digit dan menambahkannya pada nomor
rekening

� Completeness check – memeriksa apakah semua critical field data 
sudah dimasukkan

� Default Value – men-set isi field dengan nilai yang telah
ditentukan

� Field/Mode check – memeriksa apakah tipe data yang dimasukkan
sudah benar

� Range (limit) check – membandingkan data yang dimasukkan
dengan batas atas dan/atau bawah yang sudah ditentukan

� Validity/set  check – membandingkan data yang dimasukkan
dengan data tertentu yang disimpan dalam sistem



Pengendalian risiko pada
proses informasi (7)

� Pengawasan aplikasi
� Edit checks

� Record Edit Checks memeriksa record level data
� Master Reference check (file-based system) – memeriksa apakah

suatu event record memiliki master record terkait yang harus di-
update
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update
� Referential Integrity (database system) – memastikan bahwa

setiap atribut foreign key yang di-posting merepresentasikan
suatu nilai primary key yang aktual

� Pada dasarnya merupakan suatu master reference check 
pada suatu basis data

� Reasonableness check – memeriksa apakah nilai dari suatu
event/transaction record yang muncul masuk akal jika
dibandingkan dengan elemen lain yang terkait dengan item yang 
sedang diproses

� Valid Sign check – meng-highlight ketidakseimbangan lojik pada
suatu master file record (contoh: negative quantity-on-hand)



Pengendalian risiko pada
proses informasi (8)

� Pengawasan aplikasi
� Edit checks

� Batch Edit Checks memeriksa batches of events
� Sequence check – memeriksa apakah record dalam suatu batch

telah diurutkan dengan benar dan meng-highlight item yang 
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telah diurutkan dengan benar dan meng-highlight item yang 
hilang

� Transaction Type check – memeriksa apakah semua transaksi
dalam batch berasal dari kategori yang sama

� Batch Control totals – memeriksa apakah semua transaksi dalam
suatu batch ada dan telah diproses

� Hash Control total –penjumlahan dari atribut yang nilai
totalnya tidak memiliki makna

� Financial/Numeric total – penjumlahan dari financial attribute

� Record Count Control total – total jumlah records dalam
suatu batch



Batch Control Totals
bagaimana cara membangkitkan dan cara verifikasinya?

� Biasanya batch control totals dibangkitkan secara
manual saat batch dibuat; hal ini terjadi sebelum
data dari dokumen dimasukkan pada suatu proses
terkomputerisasi

Contoh:
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� Contoh:

� karyawan memisahkan remittance advices pada suatu hari
menjadi beberapa batch, dimana tiap batch berisi kira-kira 100 
dokumen

� Karyawan membuat suatu “batch header” untuk tiap batch; 
batch header ini akan berisi suatu kode identifikasi (atau suatu
“batch number”) dan suatu tanggal. 

� Karyawan menggunakan suatu kalkulator untuk menghitung
suatu batch total dari jumlah remittance advice yang dapat
diandingkan dengan batch total yang dihitung oleh komputer.



Batch Control Totals
bagaimana cara membangkitkan dan cara verifikasinya?

� Flowchart contoh
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Pengendalian risiko pada
proses informasi (9)

� Pengawasan aplikasi
� Processing Controls

� Pengawasan pemrosesan informasi (information 
processing controls) dirancang untuk memeriksa apakah
event, resource dan agen serta lokasi informasi direkam
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event, resource dan agen serta lokasi informasi direkam
dan dan di-maintain secara akurat, lengkap dan secara
berkala

� Pengawasan ini membantu memastikan bahwa berbagai
informasi pada laporan telah lengkap, dirangkum secara
tepat dan dilaporkan kepada pihak yang tepat

� Berbagai tipe pengawasan yang telah dibahas sebelum
ini, juga digunakan sebagai process controls

� Contoh: closed-loop verification adalah suatu input control 
dan juga merupakan process control



Pengendalian risiko pada
proses informasi (10)

� Pengawasan aplikasi
� File Controls

� Peralatan atau teknik untuk memeriksa apakah file yang benar
sudah di-update untuk mencegah kerusakan yang tidak
disengaja atau penggunaan file yang tidak semestinya

� External file labels – identifikasi isi dari suatu media 
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� External file labels – identifikasi isi dari suatu media 
penyimpanan di bagian luarnya; mudah dilihat oleh pengguna; 
mudah dihilangkan

� Internal file labels – identifikasi isi dari suatu media 
penyimpanan di dalam file itu sendiri; tidak dapat dengan
mudah dihilangkan; dan tidak dapat dilihat oleh pengguna

� Lockout procedures – digunakan oleh database management 
software untuk mencegah beberapa aplikasi atau pengguna
meng-update record atau data item yang sama secara
simultan

� Read-only file designation – mencegah pengubahan data atau
penyimpanan data baru

� File protection rings – melepaskan ring membuat media hanya
bisa dibaca saja ( read-only)



Pengendalian risiko pada
proses informasi (11)

� Pengawasan aplikasi
� Kehilangan data dan kemampuan untuk

merekonstruksi file
� Selalu mempunyai backup atau duplikat dari file data 

aktif, program dan dokumentasi
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aktif, program dan dokumentasi
� File reconstruction – pemrosesan ulang data event atau

aktivitas bisnis terhadap data referensi induk dari
resource, agen dan lokasi

� Perusahaan biasanya meng-update data secara batch
atau secara real-time

� Rekonstruksi batch process file:
� Pendekatan grandparent-parent-child 
� Real-time process file reconstruction



Batch processing & file reconstruction

Batch Processing
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Real-time processing & file reconstruction

Real-time Processing Real-time File Reconstruction
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Rangkuman

� Pengendalian risiko perusahaan sangat penting bagi
kesuksesan jangka panjang perusahaan

� Pengawasan atas sistem informasi perusahaan sama
pentingnya dengan pengawasan prosedural atas
aktivitas perusahaan
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aktivitas perusahaan
� REA ontology dapat digunakan sebagai acuan untuk

mempertimbangkan risk areas dan mengembangkan
pengendalian atas berbagai risiko tersebut

� Pengawasan preventif harus selalu menjadi tujuan
utama; bila pencegahan tidak mungkin atau tidak
praktis untuk dilakukan, maka deteksi dan koreksi
harus dilakukan
� Deteksi dan koreksi harus selalu digunakan sebagai

pengawasan sekunder (sebagai backup) walaupun ada
pengawasan preventif


