AUDIT TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI
Pertemuan 3 – Aspek Pengumpulan Bukti

PROSES AUDIT
Evaluasi Bukti
Audit (Evaluating
Evidence)

Perencanaan
(Planning)

Pengumpulan
Bukti Audit
(Collecting
Evidence)
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Penyampaian
hasil audit /
Klarifikasi
(Communicating
Audit Results)

PERENCANAAN AUDIT
Tujuan perencanaan audit adalah
untuk menentukan:
Mengapa audit dilakukan
Bagaimana cara melakukan audit
Kapan audit akan dilaksanakan
Siapa yang akan melakukan audit
Lingkup audit

PERENCANAAN AUDIT
Perencanaan audit dilakukan agar kegiatan audit berfokus pada areaarea yang memiliki faktor-faktor resiko tertinggi
•Inherent Risk
•Resiko yang terjadi dengan mempertimbangkan ketidakberadaan pengendalian
•Contoh : Perusahaan dengan sistem online akan lebih beresiko dibandingkan dengan
perusahaan dengan sistem manual.
•Control Risk
•Resiko yang terjadi karena lemahnya pengendalian internal
•Contoh : Perusahaan dengan internal control yang lemah akan memiliki resiko
pengendalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki
internal control yang kuat.
•Detection Risk
•Resiko yang timbul karena auditor gagal untuk mendeteksi kesalahan berdasarkan
program audit yang telah dibuatnya

MENGUMPULKAN BUKTI
AUDIT
1. Observasi atau pengamatan atas kegiatan yang akan diaudit
2. Review atas dokumentasi : SOP, RCM, SO
3. Diskusi dengan auditee mengenai
melaksanakan prosedur tertentu

aktivitas

mereka

dan

bagaimana

4. Questionnaires : mengumpulkan data mengenai sistem terkait
5. Physical examination : Pemeriksaan fisik atas kondisi aset berwujud seperti
perlengkapan, persediaan, atau kas
6. Re-performance : Melakukan perhitungan ulang atas suatu catatan dan laporan
7. Konfirmasi : Melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga untuk membuktikan
kebenaran atas suatu catatan atau laporan.
8. Vouching : Pemeriksaan kesesuaian suatu transaksi atau perhitungan dengan
dokumen pendukungnya
9. Prosedur analitis : Melakukan perbandingan dan trend antara suatu catatan
atauinformasi dengan catatan yang sama pada periode sebelumnya atau pada
lokasi yang lain.

EVALUASI BUKTI AUDIT
• Auditor mengevaluasi bukti audit dengan tujuan untuk memutuskan apakah
bukti-bukti tersebut mendukung kesimpulan audit atau tidak
• Apabila bukti audit dirasa kurang mendukung, maka auditor akan
merencanakan dan menjalan kan prsedur tambahan sampai bukti yang
cukup dapat dikumpulkan untuk membuat kesimpulan audit
• Materiality
• Masalah penilaian mengenai apa yang penting dan tidak penting berdasarkan
suatu situasi
• Lebih cocok untuk audit eksternal yang berfokus pada kejujuran pelaporan
keuangan
• Kurang applicable untuk internal audit yang berfokus pada tingkat kesesuaian
terhadap kebijakan manajemen

• Reasonable Assurance (Keyakinan yang wajar)

• Audit untuk mencari keyakinan yang wajar bahwa tidak ada kesalahan yang
material dalam informasi atau proses yang diaudit.
• Terdapat resiko bahwa kesimpulan audit tidak benar
• Ketika resiko inheren dan resiko pengendalian tinggi, maka auditor harus
mendapatkan keyakinan yang lebih besar untuk mengimbangi resiko yang
lebih besar tersebut.

MENGKOMUNIKASIKAN
HASIL AUDIT
• Auditor mempersiapkan
ringkasan :
•
•
•
•

laporan

tertulis

yang

berisi

Penemuan hasil audit
Rekomendasi audit
Referensi bukti pendukung dalam working paper
Penetapan tanggal remediasi

• Laporan Hasil Audit disajikan kepada :
•
•
•
•

Manajemen
Komite Audit
BOD
Pihak lain yang terkait

• Audit selanjutnya memastikan bahwa rekomendasi telah
diimplementasikan

PENDEKATAN AUDIT
BERDASARKAN RESIKO
(RISK-BASED AUDIT)
• Dilakukan untuk evaluasi pengendalian
melakukan tahapan sebagai berikut :

internal,

dengan

• Penentuan ancaman atau resiko yang dihadapi oleh perusahaan
• Identifikasi
rancangan
pengendalian
internal
yang
diimplementasikan dalam perusahaan untuk meminimalkan dan
mendeteksi ancaman atau resiko tersebut
• Evaluasi prosedur pengendalian
• Evaluasi dokumentasi
• Evaluasi sistem : apakah prosedur yang dibutuhkan ada atau tidak
• Test of control : apakah pengendalian yang ada telah
diimplementasikan atau tidak

• Evaluasi kelemahan (kesalahan yang tidak terungkap oleh
prosedur pengendalian yang berjalan) untuk menentukan scope
audit dan rekomendasi kepada auditee atau klien.

AUDIT SISTEM INFORMASI

Tujuan:
Meninjau dan mengevaluasi
pengendalian internal yang
melindungi sistem tersebut

AUDIT SISTEM INFORMASI
• Audit sistem informasi memastikan bahwa :

• Terdapat informasi security atas perlengkapan komputer, program,
komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau
penghancuran dan kerusakan.
• Program development and acquisition

• Pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan
otorisasi pihak yang berwenang

• Program modification

• Seluruh kegiatan modifikasi sistem telah diotorisasi, diuji, dianalisa
didokumentasikan, dan disetujui pihak manajemen

• Computer processing

• Pemrosesan transaksi , file, laporan, dan catatan komputer lainnya
telah akurat dan lengkap

• Source files

• Identifikasi souce data yang tidak akurat dan tidak memiliki otorisasi
dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah
ditetapkan

• Data files

• File data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiannya

TUJUAN 1 : OVERALL
SECURITY
• Jenis Kesalahan dan kemungkinan fraud :
•
•
•
•

Kerusakan yang disengaja atau tidak di sengaja atas aset sistem
Akses yang tidak sah
Modifikasi sistem yang tidak sah
Interupsi atas kegiatan bisnis

• Prosedur Pengendalian :
•
•
•
•

Information security plan
Virus protection procedures
Disaster recovery plan
Preventive maintenance

• Prosedur Audit Sistem :

• Inspeksi, wawancara dengan para personil, verifikasi kebijakan dan prosedur,
memeriksa daftar akses

• Prosedur Audit Test of Control :

• Test logical access control, observasi prosedur dan kebijakan

• Compensating Control :

• Kebijakan personil dan pemisahan tugas

TUJUAN 2 : PENGEMBANGAN
DAN PEROLEHAN PROGRAM
•

•

•

•
•

Jenis Kesalahan :
• Kesalahan tidak disengaja karena kesalahpahaman atas spesifikasi sistem
• Kecerobohan pemrograman
Prosedur Pengendalian :
• Memeriksa perjanjian lisensi software
• Otorisasi manajemen atas perolehan software dan pengembangan program
• Persetujuan pemakai atas spesifikasi program
• Pengujian atas program yang baru
• Pengujian penerimaan oleh user
• Dokumentasi sistem
Prosedur Audit Sistem :
• Tinjauan atas persetujuan perolehan, pengembangan dan modifikasi program dari
manajemen
• Tinjauan atas pengujian dan prosedur pengembangan
• Tinjauan atas dokumentasi sistem
Prosedur Audit Test of Control :
• Interview user, spesifikasi pengujian data uji, dan hasil pengujian sistem
Compensating Control :
• Independet test data processing

TUJUAN 3 : MODIFIKASI
PROGRAM
• Jenis Kesalahan:

• Kesalahan tidak disengaja
• Kode program yang tidak sah

• Prosedur Pengendalian:
•
•
•
•
•

Otorisasi manajemen atas modifikasi program
Persetujuan pemakai atas perubahan spesifikasi program
Pengujian atas modifikasi
Pengujian penerimaan modifikasi oleh user
Dokumentasi perubahan program

• Prosedur Audit Sistem:

• Tinjauan atas persetujuan modifikasi program dari manajemen
• Tinjauan atas pengujian dan prosedur modifikasi
• Tinjauan atas dokumentasi perubahan program

• Prosedur Audit Test of Control:

• Verifikasi bahwa komponen yang dimodifikasi telah diidentifikasi dan didaftar
• Verifikasi bahwa dokumentasi perubahan program sesuai dengan standar

• Compensating Control:

• Independet test data modification

TUJUAN 4 : COMPUTER
PROCESSING
•

•

•

•

•

Jenis Kesalahan:
• Kegagalan mendeteksi input data yang salah
• Ketidaktepatan laporan
Prosedur Pengendalian:
•
Penggunaan label file
•
Rekonsiliasi
Prosedur Audit Sistem:
• Meninjau dokumen administratif untuk standar pengendalian pemrosesan
• Meninjau dokumentasi operasional untuk kelengkapan dan kejelasan
• Review error listing
Prosedur Audit Test of Control:
• Rekonsiliasi
• Verifikasi output
• Reperformance
Compensating Control:
• Strong user control
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TUJUAN 5 : SOURCE DATA DAN TUJUAN 6 : DATA FILES

• Accuracy
• Integrity
• Security of data
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TYPES OF CONCURRENT
AUDITS
• Integrated Test Facility
• Menggunakan catatan atau input fiktif untuk menguji apakah proses telah
dijalankan dengan benar
• Snapshot Technique
• Memeriksa cara transaksi diproses. Transaksi yang dipilih ditandai dengan kode
khusus yang akan memicu proses snapshot. Modul audit dalam program
terkait mencatat transaksi –transaksi ini beserta dengan catatan file utama
sebelum dan sesudah proses.
• Data tersebut dicatat dalam file khusus untuk ditinjau oleh auditor dan
memastikan apakah proses berjalan dengan benar.
• System Control Audit Review File (SCARF)
• Audit melekat untuk secara terus menerus mengawasi kegiatan transaksi dan
mengumpulkan transaksi yang menjadi tujuan audit, dicatat dalam file audit
log
• Audit Hooks
• Kegiatan audit yang memberikan tanda atas transaksi yang mencurigakan
• Continuous and Intermittent Simulation
• Similar to SCARF

PENDAHULUAN CAATT’S
• Audit SI/TI menggunakan CAATT’s (Computer Assisted
Audit Tool And Techniques)
• CAATT’s merupakan pelaksanaan pengumpulan bukti
audit dengan menggunakan komputer yaitu dengan
test of control dan substantif test.
• Audit ini melibatkan komputer atau software audit
untuk membantu pengujian serta evaluasi file/data
organisasi.

KEGIATAN YANG DAPAT
DILAKUKAN
• Audit sampling, komputer berperan dalam menghitung
parameter sample, memilih sample, dan menilai hasil
sample.
• Simulasi, komputer digunakan dalam menilai software
yg dimiliki oleh klien.
• Pengumpulan data yang akan diuji.
• Penelaahan analisis
• Penyusunan kertas kerja pemeriksaan

KEGIATAN YANG DAPAT
DILAKUKAN
• Kalkulasi, pembandingan dan manipulasi data.
• Kalkulasi telaah analisis.
• Informasi proyek seperti anggaran dan pemonitoran waktu.
• Korespondensi audit standar.
• Cek kelengkapan data,konsistensi, alokasi dan ketepatan.
• Cek rumus.
• Membanding integritas data.
• Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data.
• Membandingkan data antar berbagai prosedur audit yang
dilakukan.

PENGENDALIAN DAN
PROSEDUR AUDIT

MANFAAT CAATT’S
• Menilai kualitas SPI pada sistem yang digunakan.
• Mengetahui bagaimana cara sistem software bekerja
merusak sistem pengendalian komputer
• Mengumpulkan bukti tentang kualitas sistem aplikasi
yang disebut utility program.
• Mendukung doing test of (internal) controls maupun
untuk substantif test.

PENDEKATAN
PELAKSANAAN CAATT’S
1) Pengujian aplikasi
• Test data
•Memasukkan data ke dalam sistem komputer entitas, dan
membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil yang telah
ditentukan sebelumnya.
• Integrated Test Facility (ITF)
•Suatu pendekatan teknik terotomatisasi yang memungkinkan
auditor menguji alur logika dan kendali suatu aplikasi pada saat
operasi normal berlangsung.
• Parallel Simulation (PS)
•Pendekatan ini mengharuskan auditor untuk membuat suatu
program yang menyimulasikan fungsi utama tertentu dari aplikasi
yang sedang diuji

PENDEKATAN
PELAKSANAAN CAATT’S
2) Pengujian Generalized Audit
Software (GAS)
• Adalah pendekatan yang
menggunakan suatu perangkat lunak
tertentu yang dimanfaatkan untuk
menyeleksi, mengakses,
mengorganisasikan data untuk
kepentingan pengujian substantif.

QUERY AND ANALYSIS
TOOLS

ALAT BANTU AUDITOR
• Audex-100 (arthur Anderson&Co)
• Auditape (Deloitte,Haskins&sells)
• Audipak II (Coopers&Lybrand)
• Autronic 32 (Ernst&Young)
• Strata (Touche Ross & Co)
• Pan Audit Plus IDEA (Idea Ltd)
• IDEA (Interactive Data Analysis Software)
• Friend Software
• APG (Audit Program Generator)

ALAT BANTU AUDITOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APG (Audit Program Generator)
AUDIT-Easy
EZ-Rstats
QSAQ
Random Audit Assistant
RAT-STATS
AutoAudit
GRConDemand
CAPanauditPlus
DYL
SAS

WEBMETRIC
• Untuk mengaudit website organisasi
• Auditor SI/TI dapat mengukur waktu download, waktu
transaksi, dan ketersediaan situs Web.
• Webmetrics tepat untuk menjadi salah satu CAATs
karena memberikan auditor SI/TI keuntungan.
• Webmetrics sebagai CAATs memiliki kekuatan dan
kelemahan. Hal ini tidak dapat dioperasikan pada
semua sistem komputer dan platform. Selain itu, auditor
SI/TI juga harus mempertimbangkan kombinasi yang
tepat dari teknik manual dan Webmetrics saat
melakukan audit.

MANFAAT WEBMETRIC
• Mengurangi waktu untuk menyelesaikan analisis audit,
pengujian, dan laporan
• Meningkatkan cakupan audit dan mengurangi jumlah
waktu yang dihabiskan untuk proses manual
• Memberikan jasa audit yang berkualitas dengan
memiliki satu set standar alat audit dan prosedur
• Memanfaatkan pengetahuan yang dikumpulkan
sebagai hasil dari proyek audit untuk memberikan
langsung umpan balik metrik / kualitas data untuk
manajemen

WEBMETRIC TOOLS
• Webmetrics Tool Suite dari NIST (National Institute of
Standards and Technology)
• Dan masih banyak lagi webmetric tools seperti :

KESIMPULAN
• Auditor SI/TI juga dapat menggunakan perangkat lunak
yang sama seperti staf pemrograman atau alat tambahan
yang digunakan oleh auditor.
• Misal dalam
testing
aplikasi bisa menggunakan
powermapper,
Project
Analyzer
v10.0
atau
TestCompletee8.
• Dalam hal ini auditor dapat memilih software yang cocok
dan dapat diterapkan dalam tugas audit yang
bersangkutan.

TUGAS
• Posting di Blog & Upload di Portofolio tugas SS
• Jelaskan aspek-aspek pada IT governance dan risk
management.
• Berikan contoh dari setiap aspek yang terdapat pada IT
governance dan risk management.
• Jelaskan langkah-langkah pada auditing IT governance.
• Jelaskan audit IT pada domain EDM (Evaluate, Direct,
and Monitor), APO (Align, Plan and Organise), BAI (Build,
Acquire and Implement), DSS (Deliver, Service and
Support), dan MEA (Monitor, Evaluate, and Assess).
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