
Personal Assignment 1

Session 2

IS Quality Assurance & Control

1. Apa yang dimaksud dengan Audit Teknologi Informasi (TI)? Apa saja cakupannya atau
yang terlibat didalamnya?

2. Mengapa kontrol TI dan audit begitu penting di lingkungan virtual saat ini?

3. Apa saja masalah utama terkait kontrol dan audit di lingkungan global saat ini?

4. Apa yang dimaksud dengan E-Cash? Apa saja yang menjadi perhatian kontrol TI terkait
dengan E-Cash?

5. Mengapa Auditor TI perlu mengetahui tentang lingkungan hukum Sistem Informasi (SI)?

Keterangan:

* Jawaban terbaik, disarankan sebelum memberikan argumen/opini, dukung terlebih dahulu
dengan teori terkait dari paper terpublikasi.
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Jawaban

1. (1) IT Audit berasal dari hasil IT Risk Assessment. Perusahaan sedang dalam penentuan

jenis Audit apa yang bisa dilakukan dari hasil IT Risk Assessment tersebut. Jika

menggolongan Audit berdasarkan jenis resiko, maka hasil audit reporting yang didapat

hanya berupa penemuan-penemuan dari technical setting yang kemungkinan bukan

sesuatu yang dianggap penting bagi audit committee. Audit Committee menginginkan

hasil penemuan Audit IT memiliki keterkaitan dengan masalah bisnis.

Bagaimana IT Audit di definisikan memegang peranan besar dalam efektivitas

keseluruhan fungsi IT Audit. Meskipun tidak ada cara yang tepat untuk mendefinisikan

IT Audit, tetapi memiliki batas level Salah. Perlu untuk menentukan tingkat perincian

dari definisi IT Audit yang tepat sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. Tingkat



perincian tersebut akan berbeda di setiap fungsi IT Audit, namun beberapa faktor yang

perlu dipertimbangkan dalam mendefinisikan IT Audit adalah sebagai berikut :

a. Penggunaan definisi yang terlalu luas untuk IT Audit dapat hampir dipastikan

akan mengakibatkan scope creep atau ruang lingkup yang menjalar ke bidang lain

dalam prosedur audit. Hal tersebut akan menghasilkan tumpang tindih IT Audit

reporting dengan, misalkan Finance Audit reporting dan mempersulit evaluasi.

Pihak perusahaan harus memastikan bahwa definisi setiap IT Audit adalah

gambaran yang sesuai dan akuran dari apa yang sedang dibahas.

b. Pembahasan audit secara global pada tiap tahunnya harus mencakup semua layer

(lapisan) pada IT Environment.

c. IT Audit harus disusun sedemikian rupa untuk menyediakan laporan yang efektif

dan logis. IT Audit dengan teknologi yang meluas, seperti jaringan, proses, dan

lain-lain, cenderung lebih efektif bila dilakukan audit dengan enterprise level.

d. IT Audit harus mencakup risiko yang sesuai. Banyak terjadi kasus dimana

anggaran IT Audit sudah ditentukan lebih dulu sebelum risk assessment dilakukan.

Hal tersebut dapat mengarah kepada situasi dimana IT Audit akhirnya tidak

dilakukan karena anggaran yang tidak mencukupi.

2. Semakin majunya zaman evolusi teknologi akan terus berlanjut. (1) Moore Law, pada

kegiatan IT Audit perusahaan harus dapat menyadari evolusi tersebut dan dampak

potensial pada organisasi dan fungsi TI Audit. Karena itu kontrol perlu dilakukan untuk

menanggulangi ancaman, mengidentifikasi potensial, dan melakukan pengembangan.

Peningkatan evolusi teknologi juga membawa potensi kriminalitas yang baru.

3. IT Audit memiliki permasalahan yang bervariasi sesuai environment yang ada dan dapat

muncul dengan risiko yang kecil atau pun besar tergantung pada industry, teknologi, atau

proses bisnis. (1) Permasalahan IT Audit diantaranya seperti berikut :

a. Privacy Risk : Adanya potensial kebocoran informasi yang kemudian

dimanfaatkan untuk tindak kriminal. Kegagalan untuk mematuhi undang-undang



provasi tertentu dapat mengakibatkan denda atau tuntutan pidana. Selain itu

berdampak signifikan terhadap ekuitas merek.

b. Configurable Control Risk : Setiap aplikasi memiliki masing-masing konfigurasi

untuk memberikan akses kontrol. Bagi aplikasi-aplikasi sensitive konfigurasi

tidak dapat diakses oleh sembarang pihak dan memiliki prosedur yang mengikat.

Namun tidak sedikit perusahaan yang lalai dalam kontrol konfigurasi sehingga

berbagai restriction authority dapat ditembus. Pada IT Audit kegagalan untuk

mempertimbangkan kontrol konfigurasi aplikasi saat melakukan proses audit

dapat mengakibatkan pemeriksaan tidak efektif atau kesimpulan yang didapat

tidak akurat.

c. Piracy Risk : Semakin meningkatnya nilai digital aset semakin meningkat pula

risiko yang terkait dengan pembajakan(Piracy). Organisasi tertentu memandang

pembajakan sebagai salah satu risiko terbesar yang mereka hadapi. Contoh yaitu

pembajakan music digital dan perfilman.

4. (2) E-Cash adalah uang digital. Besar uang tersebut ditampilkan dalam bentuk angka

yang didapat dari information feedback media financial, seperti bank. Saat ini uang

digital tidak terbatas pada organisasi besar Bank saja. Uang digital dapat dilihat melalui

aplikasi sehari-hari dalam betuk bervariasi, seperti poin. Contoh yang dapat diambil

adalah aplikasi game mobile memberikan berbagai ajang pengumpulan poin yang dapat

digunakan user untuk “membeli” fasilitas-fasilitas baru pada aplikasi. Poin tersebut

bukanlah uang yang dapat digunakan secara luas, namun memiliki nilai transaksi pada

aplikasi dan dijalankan dengan sah yang artinya jika telah dipakai maka poin tidak dapat

diminta kembali. Aplikasi-aplikasi tersebut banyak berkembang dan sudah menjangkau

transaksi resmi melalui bank. Contohnya jika user ingin memiliki poin besar dalam waktu

singkat, user dapat membeli poin tersebut dengan nilai mata uang resmi e-cash (uang

digital) melalui media Bank-bank yang bekerjasama.

E-cash berhubungan erat dengan transaksi maka dalam control TI yang menjadi perhatian

adalah bagaimana transaksi berjalan efektif, efisien, dan aman. Kontrol TI dapat

dilakukan secara berlapis contohnya seperti pada e-commerse. User yang akan menjadi

customer diharapkan untuk memberikan data diri yang jelas seperti nama,alamat email



yang dapat dihubungi. Lapisan keamanan pertama adalah dilakukannya verifikasi email.

Customer yang sudah membuat user baru dalam e-commerce akan dihimbau untuk

memverifikasi alamat email yang telah dituliskan. Masing-masing e-commerce memiliki

cara untuk memberikan rasa aman kepada usernya, diantarnya seperti pemberian rating

kepercayaan, pemberian rating serius buyer, dan lain-lain. Namun yang paling penting

pada e-commerce adalah kegiatan transaksi. Mereka harus dapat meyakinkan user bahwa

e-commerce yang ditawarkan adalah layanan transaksi yang aman, menjaga privasi user,

dan bergerak jujur tidak menggunakan informasi user secara sepihak. Keamanan pada

transaksi dibantu dengan program transaksi online yang ada pada Bank. Bank yang

memiliki fasilitas online memanfaatkan produk mereka untuk memberikan kemampuan

restriction. Salah satu contoh adalah layanan Verified by Visa (VbV).

VbV memberi kemampuan nasabah untuk bertransaksi online sebagai ganti kartu kredit.

Layanan tersebut menggunakan OTP generator yang terhubung melalui fasilitas sms

banking ataupun mobile banking tergantung dari kemampuan Bank yang bersangkutan

sebagai konfirmasi keamanan transaksi. E-commerce yang memiliki fasilitas VbV sudah

mendapatkan jaminan bahwa transaksi yang dilakukan dijamin keamanannya oleh Visa.

Kontrol IT pada transaksi menempatkan user sebagai lapisan akses terakhir. Penulisan

PIN, nomor kartu, nomor CVC, ataupun nomor OTP adalah kegiatan yang dilakukan

langsung oleh user. Dengan begitu user akan memiliki rasa aman karena control akses

terakhir berada pada tangan mereka. Namun tidak dapat dipungkiri ancaman keamanan

justru datang setelah akses diberikan. Bank harus memastikan bahwa kode-kode rahasia

yang hanya diketahui oleh user dan sistem tidak bocor oleh pihak lain. Transaksi online

rentan akan tindak criminal phising, carding, dan cracking sehingga pihak e-commerce

dan Bank harus memastikan bahwa layanan mereka aman dari tindak criminal tersebut.

5. Dalam kegiatan IT Audit akan ditemukan berbagai isu-isu yang dapat menimbulkan

risiko-risiko beragam. Dari Isu-isu yang ada, terdapat isu tertentu yang memiliki

hubungan dengan hukum atau kebijakan(policy), prosedur dan standart. (1) Diantaranya

sebagai berikut :

a. Privacy



Dalam melakukan Privacy Audit, berikut beberapa faktor yang setidaknya perlu

dipertimbangkan oleh organisasi :

 Bagaimana Privacy Laws (Peraturan Privasi) yang digunakan pada

organisasi

 Tanggung jawab akan privasi

 Kebijkan dan prosedur

 Compiance Task (Kepatuhan)

b. Piracy

Melakukan audit digital asset management dengan meliputi faktor berikut :

 Inventarisasi Digital Aset dikelola oleh organisasi. Pastikan apakah

organisasi memliki daftar digital aset dan masing-masing lokasi dan

posisinya.

 Klasifikasi. Pastikan organisasi telah menjalankan aset klasifikasi untuk

mengendalikan aset.

 Storage. Identifikasi bagaiman digital aset disimpan dan bagaiman

organisasi menjaga keamanan set tersebut.

 Data Encryption. Identifikasi apakah organisasi mengikuti teknologi

Encryption.

 Administrasi dan Pihak Ke-3. Identifikasi bagaimana organisasi mengatur

izin akses pihak lain jika keamanan aset digital terjamin.

Dalam menanggulangi isu-isu tersebut Auditor TI harus memiliki pengetahuan yang

sesuai dan pemikiran yang luas. Maka dari itu pengetahuan akan Sistem Informasi adalah

suatu keharusan.
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