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Aplikasi Untuk Aplikasi Manajemen Peralatan dan Kalibrasi di Perusahaan 
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Studi S1 Sistem Informasi. Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga. 

ABSTRAK 
Perusahaan penerbangan saat ini telah mengembangkan bisnisnya dari 

operator penerbangan menjadi perusahaan yang memiliki bisnis di bidang 
catering, transpotasi darat, Teknologi informasi (TI), wisata dan maintenance 
repair and overhaul (MRO). MRO memiliki bidang keahlian yang harus 
ditangani mulai dari engine, cabin, dan painting. MRO memiliki berbagai unit di 
setiap departemen yang didukung oleh plan production control dan TI dalam 
proses bisnisnya. Unit MRO tersebut adalah manajemen peralatan dan kalibrasi 
yang memiliki aplikasi manajemen peralatan dan kalibrasi yang digunakan untuk 
mendukung proses bisnis. Adanya sebuah proses bisnis dan aplikasi pada 
manajemen peralatan dan kalibrasi maka dibutuhkan sebuah pengendalian untuk 
menyelesaikan atupun mencegah case-case permasalahan yang berupa case 
authorization, validity, acuracy dan integrity. Penelitian ini bertujuan untuk 
menyusun sebuah panduan pengendalian aplikasi untuk aplikasi manajemen 
peralatan  dan kalibrasi. Unit manajemen peralatan dan kalibrasi merupakan area 
yang dipilih karena memliki peran penting dalam sudut pandang konsumen dan 
perusahaan. 

Penyusunan panduan pengendalian aplikasi untuk aplikasi manajemen 
peralatan dan kalibrasi dilakukan dalam delapan tahap. Tahap pertama adalah 
identifikasi application control requirement yang terdiri dari tahap identifikasi 
pentingnya aplikasi bagi perusahaan dan tahap identifikasi manfaat dan keadaan 
dari control objectives. Tahap kedua adalah tahap penyusunan control practice 
berdasarkan application control requirement. Tahap ketiga adalah identifikasi 
information objective, information criteria dan control activity atribut dari control 
practice. Tahap keempat adalah penentuan peran dan tanggung jawab. Tahap 
kelima adalah  penyusunan panduan pengendalian aplikasi. Tahap keenam  adalah 
penetuan work products. Tahap ketujuh adalah verifikasi panduan pengendalian 
aplikasi dan tahap kedelapan adalah perbaikan panduan pengendalian aplikasi. 

Hasil penelitian ini berupa panduan panduan pengendalian aplikasi untuk 
aplikasi manajemen peralatan dan kalibrasi. Hasil identifikasi application control 
requirement pada manajemen peralatan meliputi AC2 sampai AC5 sedangkan 
identifikasi application control requirement pada manajemen kalibrasi meliputi 
AC2 dan AC4. Hasil uji coba menunjukkan bahwa 78% responden menyatakan 
bahwa panduan pengendalian aplikasi yang disususn dapat memenuhi kebutuhan 
dan dapat menyelesaikan permasalahan di unit manajemen peralatan dan 
manajemen kalibrasi. 

Kata Kunci : Panduan Pengendalian Aplikasi, COBIT and Application Control, 
Control Practice, Control Objectives 
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Alwan Ikdamawan Yuniarsyah, 2016. Development of Application Control Guide 
for Management Equipment and Calnration in Airline Company Based on COBIT 
and Application Control Calibration. This undergraduate thesis was under 
guidance by Eva Hariyanti, S.Si, M.T. and Taufik, S.T, M.Kom. Bachelor Degree 
Information System Study Program Faculty of Science and Technology, Airlangga 
University. 

ABSTRACT 
The airline company has now developed its business from operators into 

companies that have business in the area of catering, ground transportation, 
information technology (IT), travel and maintenance repair and overhaul (MRO). 
MRO has some fields that should be managed such as engine, cabin, and painting. 
MRO has various units in each department that supported by the production 
control plan and IT in its business processes. The MRO unit is the management of 
equipment and calibration that have applications for manage and calibrate 
equipment used to support business processes. The existence of a business process 
and application management and calibration equipment is required to complete a 
control some cases or to prevent problems such case authorization, validity, and 
integrity acuracy. This study aims to develop a guide for the application control 
equipment management and calibration applications. Unit equipment management 
and calibration is the area chosen for important role in customer viewpoint and 
company viewpoint. 

The development of application controls guidelines for application 
management equipment and calibration was done in eight stages. The first stage is 
the identification of application control requirement which comprises the step of 
identifying the importance of applications for the company and the benefits and 
state identification stage of the control objectives. The second stage is the 
preparation of the control practice based application control requirements. The 
third stage is the identification of objective information, information criteria and 
attributes of control activity based on control practice. The fourth stage is the 
definition of roles and responsibilities. The fifth stage is the preparation of 
guidelines for application control. The sixth stage is the determination of work 
products. The seventh stage is verification of application controls and eighth stage 
is a repair guide application control. 

The results of this research is a guide to the application control guidelines 
for equipment management and calibration applications. The results of the 
identification requirement on application control equipment management includes 
AC2 to AC5 while the control application identification requirements on 
calibration management includes AC2 and AC4. The verification results showed 
78% of respondents stated that the application control guide can meet the needs 
and address the problems in the management unit and the management of 
equipment calibration. 

Keywords : Applications Control Guide , COBIT and Application Control, 
Control Practice, Control Objectives 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan penerbangan saat ini telah mengembangkan bisnisnya dari 

operator penerbangan menjadi perusahaan yang memiliki bisnis di bidang 

catering, transpotasi darat, Teknologi informasi (TI), wisata dan maintenance 

repair and overhaul (MRO). Hal tersebut mendorong perusahaan untuk 

menerapkan TI ke dalam proses bisnis. Penerapan TI telah mengubah pandangan 

bisnis bahwa TI menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan proses bisnis. 

Perusahaan yang menerapkan TI merasakan dampak terhadap pemerosesan data 

yang efektif dan efisien. Dampak tersebut juga dirasakan oleh perusahaan 

penerbangan di bidang maintenance repair and overhaul (MRO) dengan 

menerapkan TI ke dalam proses bisnisnya. 

Bisnis MRO pada perusahaan penerbangan merupakan bisnis yang 

memilliki kompleksitas tinggi dikarenakan banyak bidang keahlian yang harus 

ditangani mulai dari engine, cabin, dan painting. MRO memiliki berbagai unit di 

setiap departemen yang didukung oleh plan production control dan TI dalam 

proses bisnisnya. Hal ini dikarenakan setiap proses bisnis memiliki karakteristik 

yang berbeda. Unit yang akan dibahas pada penelitian ini adalah unit yang 

menangani proses manajemen peralatan dan kalibrasi dikarenakan dua unit ini 

adalah unit yang sangat penting dari sudut pandang konsumen dan perusahaan. 
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Pertama sebagai penilaian konsumen terhadap kemampuan perusahaan untuk 

menjalankan proyek yang akan diberikan. Kedua sebagai infrastruktur utama pada 

proses produksi. Ketiga sebagai objek yang menjadi sorotan dalam hal 

pengauditan baik internal maupun eksternal. Keempat nilai investasi perusahaan 

yang mahal dan merupakan aset perusahaan. Kelima banyaknya data peralatan 

yang harus dikelola pada hanggar X dan osa (out station), Keenam adanya 

perlakuan khusus yang harus diberikan pada peralatan. 

Unit pada proses manajemen peralatan dan kalibrasi adalah unit yang 

menangani proses bisnis yang berbeda. Pertama unit manajemen peralatan lebih 

fokus pada proses transaksi dan inventory. Aplikasi pada unit manajemen 

peralatan didukung oleh fitur-fitur yang meliputi request tools, regristration dan 

tool management report. Kedua pada unit kalibrasi lebih fokus pada proses 

kalibrasi yang didalamnya terdapat proses penjadwalan, laboratorium kalibrasi 

serta proses plan production control. Aplikasi pada unit kalibrasi didukung oleh 

fitur-fitur yang meliputi asset master, reminder, dashboard, dan shoop floor. 

Adanya sebuah proses bisnis dan aplikasi pada manajemen peralatan dan 

kalibrasi maka dibutuhkan sebuah pengendalian untuk menyelesaikan atupun 

mencegah case-case permasalahan. Pertama Case authorization mengenai CRUD 

(create-read-update-delete) yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang memiliki 

akses resmi maupun tidak resmi sehingga memungkinkan perubahan data yang 

tidak diketahui oleh pihak manajemen peralatan dan belum adanya authorization 

kepada pegawai pihak ketiga sehingga terjadi peminjaman akun. Kedua case 

validity dan acuracy mengenai jumlah digit nomer pegawai yang tidak lengkap 
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tetapi bisa terproses pada sistem aplikasi manajemen peralatan dan permasalahan 

terhadap perhitungan tanggal kalibrasi ulang pada aplikasi kalibrasi. Ketiga case 

integrity yang berkaitan dengan authorization mengenai CRUD. Keempat case 

availability yang berkaitan dengan ketersedian informasi laporan yang kurang 

lengkap pada aplikasi manajemen peralatan.  

Pengendalian merupakan cara untuk memberikan arahan, evaluasi dan 

penilaian yang bertujuan untuk memastikan sistem yang digunakan tetap berjalan 

sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya. Sebuah aplikasi kecil maupun 

besar membutuhkan sebuah pengendalian prespektif teknis atau bisa disebut 

pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi adalah bagian dari pengendalian 

internal yang berhubungan dengan sistem aplikasi dan informasi yang dikelola 

oleh aplikasi tersebut. Informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat diandalkan 

sangat penting untuk memungkinkan pengambilan keputusan. Ketepatan waktu, 

akurasi dan keandalan informasi tersebut tergantung pada sistem aplikasi yang 

digunakan untuk menghasilkan, memproses, menyimpan dan melaporkan 

informasi (ISACA 2009). Menurut Weber (1999), pengendalian aplikasi ialah 

pengendalian yang berkaitan dengan individual proses bisnis maupun sistem, 

termasuk perubahan data, pemisahan fungsi bisnis, penyeimbangan seluruh 

pemrosesan data, transaksi logging dan laporan kesalahan. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zamzami 

(2014) mengenai evaluasi kelemahan pengendalian intern dalam sistem aplikasi e-

audit pengadaan dan untuk memberikan masukan dalam pengembangan sistem 

aplikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ada kelemahan dan masukan 
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dalam pengendalian input, proses, dan output ke sistem audit e-procurement dan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Hamzah Ritchi (2009) membahas mengenai 

analisis proses bisnis untuk memahami pengendalian aplikasi yang lebih baik 

dengan mengkombinasikan kerangka pengendalian COSO dan COBIT yang 

dilakukan di sebuah perusahaan perdagangan mebel kecil yang berbasis di 

Singapura. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mengadopsi analisis 

pengendalian internal dengan kerangka kerja COSO dan COBIT untuk proses 

bisnis menyediakan cara praktis untuk mencapai tata kelola TI. Selanjutnya 

dengan kombinasi beberapa model membawa komunikasi yang efektif antara 

manajemen dan akuntansi profesional sistem informasi. Berdasarkan dua 

penelitian sebelumnya yang masih ditemukan bebeapa kelemahan dalam 

pengendalian aplikasi maka dibutuhkan suatu panduan pengendalian aplikasi yang 

dapat digunakan untuk mencapai tata kelola TI yang mengacu pada sebuah 

standart. 

Perusahan di bidang penerbangan yang berfokus terhadap perbaikan 

pesawat telah melakukan sebuah pengendalian. Namun untuk meningkatkan 

pengendalian maka diperlukan identifikasi application control requirement atau 

identifikasi kebutuhan pengendalian dari setiap pemilik proses bisnis yang 

melibatkan control objective dan control practice.  Identifikasi application control 

requirement bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan 

pengendalian berdasarkan manfaat pengendalian guna menyelesaikan permasalan 

terkait case authorization, case validity and acuracy, case integrity dan case 

availability. Pencapain pengendalian aplikasi yang baik dilakukan dengan 
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penyusunan panduan pengendalian aplikasi yang mengacu pada kerangka kerja 

tertentu yang memberikan arahan yang harus dilakukan oleh pihak manajemen. 

Terdapat beberapa kerangka kerja yang membahas mengenai pengendalian 

aplikasi. Pertama adalah kerangka kerja COSO yang memiliki lima komponen 

yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, 

informasi dan komunikasi, dan monitoring. Dalam kerangka kerja COSO 

pengendalian aplikasi masuk kedalam aktifitas pengendalian dalam sub IT kontrol 

dimana terdiri dari dua yaitu general dan aplikasi kontrol. Kedua adalah kerangka 

kerja COBIT yang memiliki sebuah panduan untuk pengendalian aplikasi yang 

terdiri dari application control satu sampai enam (AC1-AC6) yang masuk 

kedalam kelompok input, output, process dan boundary. Dari kedua kerangka 

kerja tersebut maka dipilihlah COBIT yang memiliki panduan aplikasi yaitu 

COBIT and Application Control dengan mempertimbangkan adanya value, risiko 

serta control practice untuk setiap control objective pengendalian aplikasi dan 

panduan COBIT and application control lebih banyak berbicara dari sudut 

pandang bisnis dan meminimalkan pembicaraan mengenai audit (ISACA, 2009). 

Panduan COBIT and Application Control memiliki 4 kelompok 

pengendalian, yaitu input, output, proces dan boundary. Pengendalian pertama 

terkait input yaitu : Source data preparation and authorization, Source data 

collection and entry. Pengendalian kedua terkait process yaitu : Accuracy, 

completeness and authenticity checks, Processing integrity and validity. 

Pengendalian ketiga terkait output yaitu : Output review, reconciliation and error 

handling. Pengendalian keempat terkait boundary adalah AC1-AC6. Dari proses- 
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proses tersebut akan dibuat penyusunan panduan pengendalian aplikasi yang 

terdiri atas delapan tahap. Pertama, tahap identifikasi application control 

requirement. Kedua, penyusunan control practice.  Ketiga, identifikasi 

information objective, information crteria dan contol activity atribut. Keempat, 

penentuan peran dan tanggung jawab,  Keliama, penyusunan panduan 

pengendalian aplikasi. Kenam, penentuan work products.  Ketujuh, verifikasi 

panduan pengendalian aplikasi. Kedelapan, perbaikan panduan pengendalian 

aplikasi. Tujuan penelitian ini adalah menyusun panduan pengendalian aplikasi 

untuk aplikasi manajemen peralatan  dan kalibrasi. Unit manajemen peralatan dan 

kalibrasi merupakan area yang dipilih karena memliki peran penting dalam sudut 

pandang konsumen dan perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana hasil identifikasi application control requirement yang sesuai 

dengan kebuthan pengguna pada unit manajemen peralatan dan kalibrasi? 

2. Bagaimana panduan pengendalian aplikasi yang tepat untuk memenuhi 

kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan  pada aplikasi manajemen 

peralatan dan kalibrasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan proposaal penelitian skripsi ini adalah : 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGENDALIAN... ALWAN IKDAMAWAN Y.



7 

 

1. Melakukan identifikasi application control requirement berdasarkan 

kebutuhan pengguna pada unit manajemen peralatan dan kalibrasi. 

2. Menyusun panduan pengendalian aplikasi yang tepat untuk memenuhi 

kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan  pada aplikasi manajemen 

peralatan dan kalibrasi? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai arahan dalam pembangunan 

pengendalian apliksi yang dibutuhkan pada unit manajemen peralatan dan 

kalibrasi di perusahaan penerbangan. 

2. Hasil penelitiain ini dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan 

kualitas pengendalian aplikasi. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah :  

1. Pembuatan panduan pengendalian aplikasi di perusahaan penerbangan 

pada unit manajemen peralatan dan kalibrasi sebagai studi kasus 

penelitian, didasarkan pada panduan COBIT and applicatiaon control 

mulai dari AC1 sampai dengan AC6. 

2. Aplikasi yang akan diidentifikasi adalah aplikasi manajemen peralatan dan 

kalibrasi.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Tentang Pengendalian Aplikasi 

Penelitian terdahulu yang membahas pengendalian aplikasi adalah 

penelitian mengenai efisiensi biaya audit melalui peningkatan pengendalian 

umum dan pengendalalian aplikasi pada bisnis factory outlet. Penelitian kedua 

yaitu evaluasi sistem aplikasi e-audit pengadaan barang dan jasa di sektor 

pemerintahan. Penelitian ketiga identifikasi pengendalian aplikasi dalam analisis 

proses bisnis 

Penelitian pertama yang dilakukan Elizabeth & Chintia (2014) mengenai 

hasil evaluasi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada siklus 

penjualan dihubungkan dengan luas audit dan biaya audit. Penelitian 

menggunakan metode deskriptif analitis dan objek penelitian salah satu factory 

Outlet di Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian umum dan 

aplikasi siklus penjualan telah memadai. Perusahaan menggunakan Software 

Corsus 1.1.62 untuk menerapkan semua komponen pengendalian, seperti adanya 

administrasi IT,  pengembangan sistem, pengamanan fisik hardware dan online. 

Pada input control, scanning barcode produk yang dilakukan kasir akan 

dicocokkan oleh corsus dengan kode persediaan, adanya pengendalian validitas 

input, serta adanya modul implementasi fitur log yang mencatat semua aktivitas 

kasir selama melakukan penjualan, telah turut meningkatkan pengendalian 
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aplikasi siklus penjualan. Pengendalian yang memadai atas implementasi ini, 

mengakibatkan turunnya resiko aktivitas penjualan sehingga akan mengurangi 

luasnya audit dari sudut sifat, waktu, kedalaman, serta staf yang digunakan 

sehingga akan menurunkan biaya audit. 

Penelitian kedua yang dilakukan Faiz Zamzami (2014) mengenai evaluasi 

kelemahan pengendalian intern dalam sistem aplikasi e-audit pengadaan dan 

untuk memberikan masukan dalam pengembangan sistem aplikasi tersebut. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, observasi studi 

lapangan, wawancara, memeriksa dokumentasi, serta pengujian sistem aplikasi e-

audit pengadaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan  bahwa ada kelemahan dan 

masukan dalam pengendalian input, proses, dan output ke sistem audit e-

procurement. 

Penelitian ketiga yang dilakukan Hamzah Ritchi (2009) identifikasi 

pengendalian aplikasi dalam analisis proses bisnis. Dalam penelitian ini 

membahas mengenai analisis proses bisnis untuk memahami pengendalian 

aplikasi yang lebih baik dengan mengkombinasikan kerangka pengendalian 

COSO dan COBIT yang dilakukan di sebuah perusahaan perdagangan mebel kecil 

yang berbasis di Singapura. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mengadopsi 

analisis pengendalian internal dengan kerangka kerja COSO dan COBIT untuk 

proses bisnis menyediakan cara praktis untuk mencapai tata kelola TI. Selanjutnya 

dengan kombinasi beberapa model membawa komunikasi yang efektif antara 

manajemen dan akuntansi profesional sistem informasi 
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2.2 Hubungan Internal Control dan Pengendalian Aplikasi 

Menurut Sanyoto (2007) yang mengacu pada model COSO, Internal 

control adalah suatu proses yang melibatkan seluruh anggota organisasi, dana 

yang memiliki tiga tujuan utama yaitu efektif dan efisensi operasi, mendorong 

kehandalan laporan keuangan dan dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku. 

Artinya dengan adanya sistem pengendalian internal maka diharapkan perusahaan 

dapat bekerja dan beroperasi secara efektif dan efisien, penyajian informasi dapat 

diyakini kebenaran dan semua pihak akan mematuhi semua peraturan dan 

kebijakan yang ada. Internal kontrol memiliki komponen yang akan menunjang 

pencapaiaan tujuan yang terdiri dari 5 kompenen yaitu : 

1. Lingkungan pengendalian yang terdiri dari tindakan, kebijakan, prosedur 

yang mencerminkan sikap manajemen tingkat atas, direktur, dan pemilik 

mengenai pentingnya pengendalian internal. 

2. Penaksiran resiko merupakan proses identifikasi dan analisa resiko yang 

dapat menghambat atau berhubungan dengan pencapaian tujuan 

perusahaan, serta menentukan cara bagaimana resiko tersebut di tangani. 

3. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur  yang dirancang 

untuk memastikan dilaksanakannya kebijakan manajemen dan bahwa 

resiko sudah diantisipasi 

4. Informasi dan komunikasi menjelaskan bahwa sistem informasi sangat 

penting bagi keberhasilan atau peningkatan mutu operasional organisasi. 

Informasi yang diperoleh dari eksternal merupakan potensi strategis.  

5. Monitoring atau pemantauan menentukan kompenen yang digunakan untuk 
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memastikan kehandalan sistem dan internal kontrol dari waktu ke waktu. 

Dari kelima komponen tersebut pengendalian aplikasi merupakan bagian 

dari internal kontrol yang masuk ke dalam koponen aktivitas pengendalian 

yang ditujukan untuk mendorong kehandalan information processing. 

 

2.3 Pengendalian Aplikasi 

Pengendalian aplikasi adalah bagian dari pengendalian internal yang 

berhubungan dengan sistem aplikasi dan informasi yang dikelola oleh aplikasi 

tersebut. Informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat diandalkan sangat penting 

untuk memungkinkan pengambilan keputusan. Ketepatan waktu, akurasi dan 

keandalan informasi tersebut tergantung pada sistem aplikasi yang digunakan 

untuk menghasilkan, memproses, menyimpan dan melaporkan informasi (ISACA 

2009). Menurut Weber (1999), pengendalian aplikasi ialah pengendalian yang 

berkaitan dengan individual proses bisnis maupun sistem, termasuk perubahan 

data, pemisahan fungsi bisnis, penyeimbangan seluruh pemrosesan data, transaksi 

logging dan laporan kesalahan. Tujuan dari pengendalian aplikasi ialah :  

1. Data yang dimasukkan akurat, tepat, resmi, dan benar  

2. Data yang diproses sesuai dengan standar operasional perusahaan dalam 

jangka waktu tertentu  

3. Data yang disimpan akurat dan lengkap  

4. Output yang dihasilkan akurat dan lengkap  

5. Log yang ada disimpan untuk melacak proses data mulai data dimasukkan 

hingga akhirnya diolah menghasilkan output.  
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Terdapat beberapa jenis pengendalian menurut Weber (1999). 

1. Pengendalian Input 

Pengendalian input  (input controls) dirancang untuk mendeteksi kesalahan 

dalam data yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem komputer. Dari sisi audit, 

input controls sangat penting sebab: 

a. Dalam sistem informasi controls yang paling banyak terdapat pada sub 

sistem input. 

b. Aktifitas dalam sub sistem input biasanya berupa kegiatan rutinitas yang 

sangat besar dan campur tangan manusia yang monoton. 

c. Sub sistem seringkali dijadikan sebagai target fraud. 

2. Pengendalian Output 

Pengendalian output (outpu controls) menyediakan fungsi-fungsi yang 

menentukan isi dari data yang akan disediakan kepada pengguna, cara data akan 

diformat dan ditampilkan untuk pengguna dan cara data akan disiapkan untuk 

pengguna. 

3. Pengendalian Proses 

Pengendalian  proses  dilaksanakan setelah memasuki sistem dan program-

program aplikasi mengolah data. Pengendalian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh jaminan yang memadai bahwa: 

a. Transaksi diolah sebagaimana mestinya oleh komputer. 

b. Transaksi tidak hilang, ditambahkan, digandakan ataupun diubah tidak 

semestinya. 

c. Transaksi yang keliru ditolak, dikoreksi dan jika perlu dimasukkan kembali 
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secara tepat waktu. 

4. Pengendalian Boundary 

Pengendalian boundary digunakan untuk membuat interface antara 

pengguna yang akan menjadi pengguna  sistem komputer dan sistem komputer 

itu sendiri. Menurut Weber (1999), boundary controls memiliki tiga tujuan 

utama: 

a. Untuk membuat identifikasi dan autentifikasi pengguna yang akan 

menggunakan sistem komputer (sistem harus memastikan keotentikan 

pengguna). 

b. Untuk membuat identifikasi dan autentifikasi sumber daya komputer yang 

ingin digunakan oleh pengguna (pengguna harus memastikan bahwa 

mereka diberikan sumber daya yang terdaftar). 

c. Untuk membatasi tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna yang ingin 

mengambil sumber-sumber yang ada di dalam komputer dengan 

menggunakan hak akses. 

 

2.4 RACI Chart  

RACI adalah singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted, 

Informed. Dalam COBIT 5 RACI chart berfungsi untuk menunjukkan peran dan 

tanggung jawab suatu fungsi dalam organisasi terhadap suatu aktivitas tertentu 

dalam IT control objective. Tujuan dari pemberian peran dan tanggung jawab ini 

adalah untuk memperjelas aktivitas, sekaligus sebagai sarana untuk menentukan 

peran dari fungsi-fungsi lainnya terhadap suatu aktifitas tertentu (IT Governance 
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2003). Dalam COBIT 5 terdapat 26 peran yang dimasukkan ke dalam RACI chart. 

Contoh RACI chart dijelaskan dalam Tabel 2.1 

Tabel 2.1 RACI Chart COBIT 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : (ISACA, 2012) 

a) R = Responsible. Tanggung jawab (responsible) menjelaskan tentang siapa 

yang mendapatkan tugas yang harus dilakukan. Hal ini merujuk pada peran 

utama atau penanggung jawab pada kegiatan operasional, memenuhi 

kebutuhan dan menciptakan hasil yang diinginkan dari organisasi.  

b) A = Accountable. Akuntabel (accountable) menjelaskan tentang siapa yang 

bertanggung jawab atas keberhasilan tugas. Hal ini merujuk pada 

pertanggung jawaban secara keseluruhan atas tugas yang telah dilakukan.  

c) C = Consulted. Konsultasi (consulted) menjelaskan tentang siapa yang 

memberikan masukan. Hal ini merujuk pada peran yang bertanggung jawab 
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untuk memperoleh informasi dari unit lain atau mitra eksternal. Masukan 

harus dipertimbangkan dan pengambilan tindakan yang tepat.  

d) I = Informed. Informasi (informed) menjelaskan tentang siapa yang 

menerima informasi. Hal ini merujuk pada peran yang bertanggung jawab 

untuk menerima informasi yang tepat untuk mengawasi setiap tugas yang 

dilakukan.  

Pada contoh diagram RACI pada tabel 2.1 menggambarkan tentang aktivitas 

atau proses yang dilakukan dan individu yang terlibat. Key Management Practice 

(KMP) adalah praktik manajemen yang berisi aktivitas-aktivitas pada setiap 

domain pada COBIT 5. Berikut ini penjelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat 

dalam struktur COBIT 5, yaitu: 

1. Board merupakan kelompok eksekutif paling senior dan/atau direktur non-

eksekutif dari organisasi yang bertanggung jawab untuk tata kelola organisasi 

dan memiliki kontrol keseluruhan sumber daya. 

2. Chief Excutive Officer (CEO) merupakan pemimpin tertinggi dalam sebuah 

organisasi atau perusahaan. CEO dalam RACI chart bertanggung jawab 

untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas pendefinisian dan 

pengelolaan rencana TI dan bertanggung jawab untuk mengatur manajemen 

keseluruhan suatu organisasi.  

3. Chief Financial Officer (CFO) merupakan seseorang yang memiliki jabatan 

senior pada organisasi yang bertanggung jawab untuk semua aspek 

manajemen keuangan, termasuk resiko dan kontrol keuangan serta rekening 

terpercaya dan akurat . 
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4. Chief Operating Officer (COO) merupakan seseorang yang memiliki jabatan 

senior pada organisasi yang bertanggung jawab untuk kegiatan operasional 

suatu organisasi.  

5. Business Executive adalah sebuah manajemen individu senior yang 

bertanggung jawab untuk operasi unit bisnis tertentu atau anak organisasi. 

6. Business Process Owner (BPO) merupakan jabatan yang bertanggung jawab 

untuk merancang proses bisnis yang diperlukan demi mencapai tujuan dari 

rencana bisnis yang dibuat oleh pemimpin bisnis, mendorong perbaikan proses 

dan menyetujui perubahan proses. BPO dalam RACI chart mempunyai tugas 

untuk memberikan rencana pengelolaan risiko TI. 

 

2.5 COBIT and Application Control 

COBIT and application control ditulis terutama untuk komunitas bisnis dan 

IT dengan menggunakan bahasa bisnis dan mencoba untuk meminimalkan 

pembicaraan audit dan disusun berdasarkan siklus hidup sistem. Siklus hidup 

sistem dimulai dari menentukan persyaratan melalui implementasi, operasi dan 

pemeliharaan, dan, akhirnya memberikan jaminan pada pengendalian aplikasi. 

Konsep pengendalian telah terstruktur disepanjang siklus hidup ini, tidak 

dimaksudkan untuk menyiratkan bahwa konsep hanya berlaku untuk aplikasi baru 

saat mereka memasuki tahap persyaratan definisi. Namun sebaliknya, konsep 

berlaku untuk kedua sistem aplikasi warisan dan yang sudah ada. Untuk aplikasi 

warisan, mungkin perlu beberapa 'catch-up' (kegiatan yang seharusnya dapat 

dilakukan sebagai bagian dari persyaratan definisi dan implementasi) untuk 

menyelesaikan. Kegiatan ini dapat mencakup, misalnya, melakukan analisis resiko 
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dan mengidentifikasi tujuan pengendalian yang relevan dan kegiatan pengendalian 

terkait. Kegiatan ini sangat penting untuk memahami risiko utama dalam aplikasi 

dan memastikan bahwa kegiatan manajemen risiko yang tepat berada di tempat, 

atau dalam mengembangkan kegiatan tambahan yang diperlukan untuk menutup 

setiap celah atau eksposur yang tertuang pada control objective dan practice. 

 

2.5.1 Control Objective and Practice 

Contol objective dalam  pengendalian aplikasi adalah pengendalian tingkat 

tinggi yang dibagi kedalam enam bagian yaitu : source data preparation and 

authorization, source data collection and entry, accuracy, completeness and 

authenticity checks, processing integrity and validity, Output review, 

reconciliation and error handling, dan Transaction authentication and integrity. 

Keenam control objective tersebut memiliki control practice yang bisa disebut 

dengan indikator atau praktek untuk mencapai control objective. 

AC 1 : Source data preparation and authorization 

Memastikan sumber dokumen disiapkan oleh petugas yang berwenang dan 

berkualitas mengikuti prosedur yang ada, dengan mempertimbangkan pembagian 

tugas yang memadai mengenai asal dan persetujuan sumber dokumen. Kesalahan 

dan kelalaian dapat diminimalkan melalui desain form input yang baik. sumber 

dokumen dapat digunakan untuk mendeteksi kesalahan dan penyimpangan 

sehingga dapat dilaporkan. 

a. Sumber dokumen dibuat untuk meningkatkan keakuratan. Sumber 

dokumen direkam atau disimpan untuk mengontrol alur kerja dan sebagai 
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referensi pemeriksaan berikutnya dan apabila diperlukan dilakukan sebuah 

pengendalian dengan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan sumber 

dokumen. 

b. Membuat dokumen prosedur terkait persiapan entry data sumber, 

memastikan siapa saja yang terlibat di dalamnya untuk melakukan sebuah 

komunikasi terkait sumber entry data. Prosedur harus menetapkan otorisasi 

terkait inputan, editan, menerima, dan menolak dokumen sumber. Prosedur 

ini harus mengidentifikasi media sumber yang diterima untuk setiap 

transaksi. 

c. Memastikan fungsi tanggung jawab untuk menyimpan daftar personil yang 

berwenang dalam melakukan entry data serta tanggung jawab terkait 

penyimpanan tanda tangan. 

d. Memastikan terdapat komponen standart pada sumber dokumen yang berisi 

dokumentasi yang tepat (misal: ketepatan waktu, kode masukan, nilai 

default) dan disahkan oleh manejemen. 

e. Menetapkan identifikasi yang unik dan berurutan secara otomatis (misal: 

Indeks, tanggal dan waktu) untuk setiap transaksi. 

f. Mengembalikan dokumen yang tidak lengkap kepada pembuat dokumen 

untuk kemudian mengirimkan koreksi dan mencatat bahwa dokumen telah 

dikembalikan. Melakukan ulasan berkala untuk memastikan bahwa 

dokumen yang dikoreksi dikembalikan oleh pembuatnya secara tepat 

waktu. 
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AC2 : Source data collection and entry 

Memastikan bahwa input data dilakukan oleh staf yang berwenang dan 

berkualitas. Koreksi dan pengiriman ulang data inputan yang salah harus 

dilakukan tanpa mengorbankan otorisasi transaksi asli, apabila di perlukan sebuah 

rekontruksi, sumber dokumen tetap dipertahankan keasliannya untuk jangka 

waktu yang tepat. 

a. Mendefinisikan dan mengkomunikasikan kriteria ketepatan waktu, 

kelengkapan dan kebenaran sumber dokumen. Menetapkan mekanisme 

untuk memastikan bahwa masukan data dilakukan sesuai dengan kriteria 

ketepatan waktu, akurasi dan kelengkapan. 

b. Gunakan selalu penomeran sumber dokumen untuk transaksi yang penting. 

Jika urutan merupakan kebutuhan transaksi, identifikasi kebenaran dari 

keluaran urutan sumber dokumen. Penomeran merupakan kelengkapan 

prasyarat aplikasi, mengidentifikasi dan memperhitungkan kehilangan 

sumber dokumen. 

c. Mendefinisikan dan mengkomunikasikan siapa yang dapat melakukan 

masukan, pengeditan, memberikan kewenangan, menerima dan menolak 

transaksi dan menolak kesalahan. Menerapkan kontrol akses dan merekam 

bukti pendukung untuk membangun akuntabilitas sesuai dengan peran dan 

tanggung jawab sesuai definisi yang telah dibuat. 

d. Mendefinisikan prosedur untuk memperbaiki, menolak dan menangani 

kesalahan, serta menindak lanjuti, kebenaran, persetujuan dan penyerahan 

sumber dokumen dan transaksi pada waktu yang tepat. Prosedur ini harus 
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mempertimbangkan hal-hal seperti deskripsi pesan kesalahan dan 

mekanisme penolakan. 

e. Menghasilkan pesan kesalahan pada waktu kondisi yang tepat. Transaksi 

tidak boleh diproses kecuali kesalahan telah dikoreksi atau diganti. 

Kesalahan atau eror yang tidak dapat segera diperbaiki harus masuk ke log 

dan kemudiaan dilakukan peninjauan dan ditindaklanjuti dalam jangka 

waktu tertentu. 

f. Memastikan bahwa kesalahan ditinjau oleh personil yang tepat, 

ditindaklanjuti dan diperbaiki dalam waktu yang wajar. Bila perlu insiden 

dipelihara sehingga menjadi sebuah perhatian. Alat pemantaun otomatis 

harus digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengelolah 

kesalahan. 

g. Memastikan sumber dokumen disimpan dengan aman baik oleh bisnis 

maupun IT untuk jangka waktu tertentu 

 

AC3 :  Accuracy, completeness and authenticity checks 

Memastikan bahwa transaksi akurat, lengkap, dan valid. Memvalidasi data 

inputan, mengedit atau mengirim kembali untuk dilakukan koreksi karena dekat 

dengan asal mula dokumen. 

a. Memastikan data transaksi yang telah diverifikasi dekat dengan poin-poin 

yang ada pada saat entry data. Memastikan data transaksi yang dihasilkan 

oleh orang maupun inputan yang dihasilkan oleh sistem ataupun interface 

patuh terhadap pengendalian atupun kontrol yang ada untuk memeriksa 
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akurasi, kelengkapan, dan validitas. Apabila diperlukan jangan berhenti 

melakukan validasi saat terjadi kesalahan pertama. Memberikan pesan 

kesalahan yang dimengerti dan segera lakukan remediasi. 

b. Menerapkan pengendalian untuk memastikan akurasi, kelengkapan, 

keabsahan, dan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dari input. 

Pengendalian yang dapat dilakuan terhadap data transaksi  mencakup 

urutan, batas, jangkuan, validitas, kewajaran, eksistensinya, kunci 

verivikasi, cek digit, kelengkapan (misal:jumlah total financial, total item,  

dan total dokumen). 

c. Membangun akses control dan mekanisme peran dan tanggung jawab 

sehingga hanya orang-orang berwenang yang dapat melakuan inputan, 

modifikasi dan otorisasi data. 

d. Menentukan persyaratan pemisahan tugas untuk inputan, modifikasi, dan 

otorisasi data transaksi serta untuk aturan validasi. Menerapkan 

pengendalian terhadap prasyarat peran dan tanggung jawab secara 

otomatis. 

e. Laporan Transaksi yang gagal divalidasi di masukkan ke dalam sebuah file. 

Melaporkan semua kesalahan secara tepat waktu dan tidak melakukan 

penundan terhadap transaksi yang valid. Laporan Transaksi yang gagal 

divalidasi dimasukan kedalam sebuah file. Melaporkan semua kesalahan 

secara tepat waktu dan tidak melakukan penundaan terhadap transaksi yang 

valid. 

f. Memastikan sebab dan akibat kegagalan untuk dilakukan sebuah analisa. 
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AC4 : Processing integrity and validity 

Memelihara intergritas dan validitas data sepanjang proses atau siklus 

pengelolahan data. Mendeteksi transaksi yang salah dan tidak mengganggu 

transaksi yang valid. 

a. Membuat dan mengimplementasikan mekanisme untuk memberikan 

kewenangan (authorise) untuk memulai sebuah proses transaksi dan agar 

aplikasi dan alat-alat yang tepat hanya digunakan oleh yang berwenang. 

b. Secara rutin memeriksa pemrosesan yang lengkap dan akurat dimana 

kelengkapan dilakukan dengan pengendalian otomatis. Kontrol dapat 

berupa pememeriksaan urutan dan duplikasi kesalahan, transaksi atau 

jumlah record, cek integritas referensial, kontrol dan hash total, berbagai 

pemeriksaan dan buffer overflow. 

c. Memastikan bahwa transaksi yang gagal divalidasi dilaporkan dan 

dibukukan atau disimpan ke sebuah file. File ini berisi transaksi yang valid 

dan tidak valid. Memastikan bahwa pemrosesan transakasi yang valid tidak 

tertunda dan semua kesalahan dilaporkan secara tepat waktu. Memastikan 

bahwa informasi tentang kegagalan pemrosesan disimpan untuk analisa 

akar penyebab yang nantinya dapat digunakan untuk deteksi dini atau 

pencegahan kesalahan. 

d. Memastikan bahwa transaksi yang gagal divalidasi menunggu tindak lanjut 

sampai kesalahan diatasi  atau transaksi dibatalkan. 

e. Memastikan urutan yang benar dari pekerjaan telah didokumentasikan dan 

dikomunikasikan kepada operasional TI. Output pekerjaan harus mencakup 
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informasi yang cukup mengenai pekerjaan berikutnya untuk memastikan 

bahwa data yang tidak tepat ditambahkan, diubah atau hilang selama 

pemrosesan. 

f. Setiap transaksi memiliki verifikasi yang unik dan berurutan (misal:indeks, 

tanggal, dan waktu). 

g. Memelihara audit trail terhadap transaksi yang diproses. Termasuk tanggal 

dan waktu input dan identifikasi pengguna untuk setiap transaksi online 

atau batch. Untuk data yang sensitif, list harus mengandung bukti atau 

gambar sebelum dan sesudah, dan harus diperiksa oleh pemilik bisnis 

untuk akurasi dan otorisasi dari perubahan yang dilakukan. 

h. Menjaga intergritas data selama gangguan yang tak terduga dalam 

pengelolahan data yang menggunakan sistem. Memastikan bahwa 

pengendalian ada saat terjadi gangguan yang tidak terduga yang berfungsi 

untuk mengkonfirmasi integritas data setelah pengelolahan untuk 

menyelesaikan masalah operasional. Setiap perubahan yang dilakukan 

harus dilaporkan dan disetujui oleh pemilik bisnis sebelum mereka 

diproses. 

i. Rekonsiliasi semua berkas. Sebagai contoh, sebuah pengendalian file 

paralel yang mencatat jumlah transaksi untuk dijadikan sebagai data harus 

diproses dan kemudian dibandingkan dengan data master file transaksi 

yang diposting. 

 

AC5 : Output review, reconciliation and error handling 
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Membuat prosedur dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa output 

ditangani secara sah, dikirim kepada penerima yang tepat dan dilindung selama 

transmisi, verifikasi, deteksi, dan koreksi akurasi output. 

a. Ketika menangani dan mengendalikan output dari aplikasi, mengikuti 

prosedur yang dibuat dan diterapkan dan mempertimbangkan prasyarat 

privasi dan keamanan. Mendefinisikan, mengkomunikasikan dan 

mengikuti prosedur untuk pendistribusian output. 

b. Membuat prosedur dengan jalur audit untuk memperhitungkan semua 

pengecualian dan penolakan dari output dokumen yang  sensitive. 

c. pengendalian yang dilakukan dengan  membandikan  header atau catatan 

output dengan output yang dihasilkan oleh sistem untuk memastikan 

kelengkapan dan akurasi pengelolahan. Jika tidak ada kesamaan maka 

lakukan pelaporan kepada manajemen. 

d. Melakukan validasi kelengkapan dan akurasi sebelum proses operasi yang 

dilakukan. Jika keluaran elektronik digunakan kembali, memastikan 

validasi yang telah terjadi sebelum penggunaan selanjutnya. 

e. Mendefinisikan dan menerapkan prosedur untuk memastikan bahwa 

pemilik proses bisnis mengoreksi hasil akhir untuk kewajaran, akurasi dan 

kelengkapan, dan output yang ditangani sesuai dengan klasifikasi 

kerahasiaan yang berlaku. Melaporkan potensi kesalahan. 

f. Jika aplikasi menghasilkan output yang sensitif, tentukan siapa yang bisa 

menerimanya, memberikan label atau tanda sehingga output dapat dikenali 

oleh orang dan mesin, dan melakukan distribusi output yang sesuai.  
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AC 6 : Transaction authentication and integrity 

Sebelum data transaksi melewati aplikasi internal dengan bisnis atau fungsi 

operasional (di dalam atau di luar perusahaan), dilakukan pemeriksaan data untuk 

penanganan yang tepat mengenai keaslian dan keutuhan konten. Mempertahankan 

keaslian dan integritas selama transmisi. 

a. Saat transaksi dipertukarkan secara elektronik antara dua aplikasi, pastikan 

terdapat standart yang disepakati untuk otentifikasi. 

b. Tag keluaran dari aplikasi pemrosesan transaksi sesuai dengan standart 

industri untuk memfasilitasi otentikasi. 

c. Analisis masukan yang diterima dari aplikasi pemrosesan transaksi lain 

untuk menentukan keaslian dan integritas konten selama transmisi. 

 

2.5.2 Information Objective 

Menurut ISACA (2009) information objective adalah tujuan manajemen 

yang biasanya disampakan melalui definisi spesifik kebutuhan fungsional untuk 

solusi, definisi aturan bisnis untuk pemerosesan informasi dan definisi yang 

mendukung prosedur manual. Contohnya mencakup: 

1. Completeness: Aplikasi memproses semua transaksi dan informasi yang 

dihasilkan secara lengkap. 

2. Accuracy: Semua transaksi diproses secara akurat dan informasi yang 

dihasilkan akurat. 

3. Validity: Hanya transaksi valid yang diproses dan informasi yang 

dihasilkan valid. 
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4. Authorisation: transaksi yang sudah diproses sesuai dengan kewenangan 

5. Segregation of duties: Aplikasi menyediakan dan mendukung pemisahan 

sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai didefinisikan oleh manajemen. 

 

2.5.3 Information Criteria 

Menurut sanyoto (2007) yang mengutip dari COBIT keputusan bisnis yang 

baik merupakan kunci utama untuk mengelolah bisnis secara menguntungkan 

pada kondisi lingkungan yang berubah pesat, khususnya perkembangan teknologi, 

adalah bagaimana kita mengelola kontrol. Keputusan bisnis yang baik harus 

didasarkan pada pengetahuan yang berasal dari informasi yang relevan, 

komperhensif, dan tepat waktu. Informasi seperti itu dihasilkan oleh sistem 

informasi yang memenuhi tujuh kriteria yang meliputi:  

1. Effectivenes: menguraikan  informasi yang relevan dan berhubungan 

dengan proses bisnis yang disampaikan tepat pada waktunya dengan cara 

yang benar, konsisten, dan tepat digunakan 

2. Efficiency: menyangkut ketentuan informasi melalui penggunaan sumber 

daya yang optimal (lebih produktif dan ekonomis) 

3. Confidenlity: menyangkut perlindungan informasi yang sensitif dari akses 

yang  tidak sah. 

4. Integrity:berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan informasi juga 

keabsahannya yang sesuai dengan harapan(expectation) dan nilai bisnis 
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5. Availability: berkaitan dengan  informasi yang tersedia yang diperlukan 

oleh proses bisnis saat ini dan yang akan datang, juga menyangkut  

penjagaan  sumber daya yang perlu dan kemampuan yang terkait 

6. Compliance :  menguraikan pemenuhan hukum,  peraturan dan persetujuan 

yang bersifat kontrak dimana proses bisnisnya merupakan subyek, yakni 

kriteria bisnis yang ditentukan dari luar 

7. Reliability: berkaitan dengan ketentuan  informasi yang memadai bagi 

manajemen untuk menjalankan dan melaksanakan keseluruhan finansialnya 

dan pemenuhan laporan tanggung jawab. 

 

2.5.4 Attributes of Application Control 

Attributes of application control digunakan untuk merancang pengendalian 

aplikasi dan menentukan kecukupan desain dengan mempertimbangkan sejumlah 

atribut. Contoh atribut of aplication control: 

1. Manual application controls: Kegiatan pengendalian dilakukan tanpa 

bantuan dari aplikasi atau systems. 

2. Automated application controls: Kontrol yang telah diprogram dan di 

masukkan dalam aplikasi. 

3. Hybrid or computer-dependent application controls: kegiatan yang terdiri 

dari kombinasi antara manual dan otomatis, dimana semuanya harus 

beroperasi secara efektif. 

4. Configurable controls: kontrol otomatis yang didasarkan pada konfigurasi 

parameter dalam sistem aplikasi. 
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5. Preventive application controls: Pengendalian pencegahan dimaksudkan

untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan. Pengendalian ini dirancang

untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan sebelum kejadian itu terjadi.

Pengendalian pencegahan berjalan efektif apabila fungsi atau personel

melaksanakan perannya

6. Detective application controls: pengendalian yang dirancang untuk

menemukan kesalahan atau penyimpangan setelah mereka telah terjadi

(missalnya: departemen memeriksa tagihan telepon untuk panggilan

pribadi).

7. Frequency of the control: Karakteristik kontrol ini berkaitan dengan

pengukuran mengenai seberapa sering kontrol diterapkan dan

mempertimbangkan konteks resiko.

8. Proximity of the control activity to the risk even:  even atribut ini melakuan

pertimbangan mengenai proses aktivitas pengendalian yang didasari oleh

resiko.

9. Who performs the control activity: Karakteristik ini relevan terutama untuk

kontrol manual dan menganggap peran, tanggung jawab dan siapa yang

bertanggung jawab untuk keputusan yang berhubungan dengan kontrol dan

persetujuan.

2.5.5 Tools pada COBIT and application control 

Tools COBIT digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan 

pengendalian aplikasi. Tools ini terdiri dua bagian yaitu identifikasi kebutuhan 
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pengendalian aplikasi dan merancang pengendalian aplikasi dari Identifikasi 

information objective, information criteria, dan contol activity atribut dari control 

practice. 

 

2.5.5.1   Tools COBIT  untuk Identifikasi Kebutuhan Pengguna 

COBIT online dapat digunakan oleh manajemen sebagai alat untuk 

menentukan tujuan pengendalian aplikasi yang relevan. Gambar 2.1 adalah contoh 

template yang menunjukan bagaimana COBIT online dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi dan menilai pentingnya tujuan pengendalian aplikasi untuk 

solusi otomatis. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (ISACA, 2009, p. 78) 
Gambar 2.1 Contoh Tools COBIT untuk Mengidentifikasi dan Menilai 

Pentingnya Tujuan Pengendalian Aplikasi 
 

2.5.5.2  Tools COBIT Untuk Merancang Pengendalian Aplikasi 

 Tools COBIT untuk merancang pengendalian aplikasi berguna bagi 

anggota tim desain untuk membantu dalam mendesain pengendalian aplikasi. 

Tools ini dapat digunakan untuk menangkap elemen kunci dari pengendalian yang 
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dirancang atau diidentifikasi, termasuk atribut masing-masing, dan memberikan 

kesimpulan apakah kontrol mencapai tujuan pengendalian. Informasi 

pengendalian disajikan dengan cara untuk memfasilitasi tinjauan manajemen dan 

persetujuan sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk memastikan kecukupan 

pengendalian aplikasi. Detail contoh Tools COBIT untuk merancang pengendalian 

aplikasi dapat dilihat pada gambar 2.2. 

Sumber : (ISACA, 2009, p. 82) 
Gambar 2.2 Contoh Tools COBIT untuk Merancang Pengendalian Aplikasi 

2.6 Pemetaan Aplication Control Dengan COBIT 5 

COBIT 5 adalah sebuah versi pembaharuan yang menyatukan cara berpikir yang 

mutakhir di dalam teknik-teknik dan tata kelola TI perusahaan. Menyediakan prinsip-

prinsip, praktek-praktek, alat-alat analisa yang telah diterima secara umum untuk 

meningkatkan kepercayaan dan nilai sistem-sistem informasi. COBIT 5 dibangun 

berdasarkan pengembangan dari COBIT 4.1 dengan berbagai framework. ISACA 

framework include COBIT 5 dapat dilihat pada gambar 2.3 
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: 

 Sumber : (ISACA, 2012b, p. 217) 
Gambar 2.3  ISACA Framework Include COBIT 5 

COBIT 4.1 dibangun berdasarkan beberapa domain yaitu Application 

Control (AC), Delivery and Support (DS), Plan and Organise  (PO), Monitor and 

Evaluate (ME) dan Acquire and Implement (AI) yang kemudia ditransformasikan 

kedalam 5 domain yaitu Deliver, Service and Support (DSS), Align, Plan and 

Organise (APO), Monitor, Evaluate and Assess (MEA), Build, Acquire and 

Implement (BAI) dan Evaluate, Direct and Monitor (EDM). Domain AC1 sampai 

AC6 dipetakan kedalam domain DSS dan BAI. Key Management Practice yang 

digunakan pada domain DSS dan BAI meliputi DSS 6.2, DSS 6.3,BAI 3 .2, 

BAI3.3, BAI3.5,dan  BAI 3.7. Pemetaan application control dengan COBIT 5 

dapat dilihat pada tabel 2.2 

Tabel 2.2 Pemetaan Application Control dengan COBIT 5 

Sumber : (ISACA, 2012b, p. 217) 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGENDALIAN... ALWAN IKDAMAWAN Y.



32 

2.7 Profil Perusahaan Penerbangan 

Perusahaan MRO merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

maintenance repair and overhaul pesawat terbang maupun pendukung lain milik 

pelanggannya dengan standar kualitas tinggi secara tepat waktu dan biaya 

kompetitif. Standar kualitas yang tinggi menuntut profesionalisme sumber daya 

manusia di dalam bisnis perawatan pesawat. Profesionalisme sumber daya 

manusia di dalam perusahaan penerbangan x diwujudkan dengan berbagai 

departemen yang menangani berbagi bidang keahlian. Gambaran Struktur 

organisasi perusahaan penerbangan dapat dilihat pada gambar 2.4. 

Sumber: (PT Garuda Maintenance Facility, 2011, p. 44) 
Gambar 2.4 Gambaran Struktur Organisasi Perusahaan Penerbangan 

Unit manajemen peralatan dan kalibrasi adalah dua unit yang berada pada 

lingkup yang sama yaitu base operation yang dipimpin oleh EVP (executive vice 
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president). Unit ini dalam kesahariaannya selalu berkomunikasi untuk 

memberikan reminder kepada pihak manajemen peralatan agar segera mengirim 

alat mereka untuk segera dikirim ke unit kalibrasi. Unit kalibrasi pada dasarnya 

bukan hanya melayani internal perusahaan saja melainkan juga melayani kalibrasi 

pihak luar perusahaan. Secara struktur organisasi Unit manajemen peralatan 

berada pada departemen base maintenace yang dipimpin oleh VP (vice president). 

Unit manajemen peralatan sendiri dipimpin oleh seorang general manager yang 

dibantu manager dan PIC (person in charge). Unit kalibrasi berada pada 

departemen component maintenace yang dipimpin oleh VP (vice president). Unit 

manajemen kalibrasi sendiri dipimpin oleh seorang general manger yang dibantu 

manager produksi dan PPC (plan production and Control). Gambaran Detail 

struktur organisasi pada manajemen peralatan dan kalibrasi dapat dilihat pada 

gambar 2.5. 

Gambar 2.5 Detail Struktur Organisasi Pada Manajemen Peralatan dan 
Kalibrasi 
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2.8 Proses Bisnis 

Manajemen peralatan dan kalibrasi pada perusahaan penerbangan memiliki 

proses bisnis. Proses bisnis dilakukan untuk menghasilkan dan mengelola produk 

atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Proses merupakan kumpulan dari 

aktifitas yang bertujuan mengolah masukan menjadi suatu keluaran yang 

dibutuhkan. Hasil atau output dari suatu proses terkadang dibutuhkan oleh proses-

proses yang lain untuk menghasilkan output yang berbeda dan selanjutnya secara 

keseluruhan proses proses tersebut menghasilkan output yang melayani pihak 

eksternal yaitu pelanggan. Output inilah yang disebut dengan produk atau jasa.  

a. Proses bisnis manajemen peralatan

Proses bisnis pada manajemen peralatan meliputi proses peminjaman dan

pengembalian peralatan. Proses bisnis yang terlibat adalah alur bisnis dari 

peminjaman dan pengembalian peralatan pada manajemen peralatan yang terkait 

dengan plan enginer, staf produksi, staf manajemen peralatan, dan procurement. 

Gambaran flow proses manajemen peralatan dapat dilihat pada gambar 2.6. 

b. Proses bisnis manajemen peralatan

Proses bisnis pada manajemen kalibrasi meliputi proses ingoing , pemabagian

pekerjaan yang dilakukan PPC, dan  outgouing yang. Proses bisnis yang terlibat 

adalah alur bisnis dari ingoing , pembagian pekerjaan yang dilakuak PPC, dan  

outgouin pada manajemen kalibrasi yang terkait dengan customer service, PPC, 

produksi . Gambaran flow proses manajemen kalibrasi dapat dilihat pada gambar 

2.7 
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Gambar 2.6 Gambaran Flow Proses Manajemen Peralatan 
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Gambar 2.7 Gambaran Flow Proses Manajemen Kalibrasi
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Metode penelitian merupakan cara dari setiap langkah atau tahapan yang 

ada pada penelitian (Hasibuan 2007). Penelitian ini dilakukan dengan 8 tahap 

yang terdiri dari : Tahap identifikasi application control requirement berdasakan 

control objectives yang ada pada application control. Tahap penyusunan control 

practice berdasarkan hasil identifikasi application control requirement. Tahap 

identifikasi information objective, information criteria dan control activity 

atributes. Tahap penyusunan panduan pengendalian aplikasi pada unit 

managemen peralatan dan kalibrasi. Tahap penentuan peran dan tanggung jawab. 

Tahap penyusunan work product. Tahap verifikasi panduan pengendalian aplikasi 

dan Tahap teakhir adalah tahap pebaikan panduan pengendalian aplikasi. Alur 

metode penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

3.1 Identifikasi Application Control Requirement  

Identifikasi application control requirement merupakan tahap awal dalam 

melakukan penyusunan panduan pengendalian aplikasi. Identifikasi dilaksanakan 

pada unit managemen peralatan dan kalibrasi di perusahaan penerbangan. 

Identifikasi berfungsi untuk mengetahui kebutuhan pengendalian pada suatu unit 

tertentu. Identifikasi dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama adalah
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identifikasi pentingnya aplikasi bagi perusahaan. Tahap kedua adalah idetifikasi 

manfaat dan keadaan saat ini dari control objective. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Gambar 3.1 Alur Metode Penelitian 

 

3.1.1 Identifikasi Pentingnya Aplikasi Bagi Perusahaan 

Identifikasi pentingnya aplikasi bagi perusahaan merupakan cara pertama 

untuk melakuakan identifikasi application control requirement. Identifikasi 

pentingnya aplikasi bagi perusahaan dilakukan dengan kuisioner yang ditujukan 
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kepada pemilik proses bisnis atau orang orang yang memiliki kepentingan pada 

aplikasi manajemen peralatan dan kalibrasi di perusahaan penerbangan. Kuisioner 

pentingnya aplikasi bagi perusahaan memiliki lima skala penilaiaan yang terdiri 

dari tidak penting, sedikit penting, penting, sangat penting, sangat penting sekali. 

Kelima penilaian tersebut akan diambil skala yang memilik kepentingan yang 

tinggi. 

 

3.1.2 Identifikasi Manfaat dan Keadaan dari Control Objectives   

Idetifikasi manfaat dan keadaan dari control objectives merupakan cara 

kedua dari identifikasi application control requirement yang dilakukan dengan 

kuisioner. Kuisioner ditujukan kepada pemilik proses bisnis atau orang-orang 

yang memiliki kepentingan pada aplikasi manajemen peralatan dan kalibrasi di 

perusahaan penerbangan. Pada cara ini akan dinilai manfaat dari control 

objectives yang memiliki 6 skala penilaian kemudian akan dilakukan penilaiaan 

keadaan yang memiliki 7 keadaan. Penilaian keadaan dilakukan dengan dua 

penilaian yaitu current dan planning. Penilaian manfaat dan keadaan untuk 

memilih control objective dilakukan dengan memilih manfaat yang tinggi dan 

keadaan yang rendah. 

 

3.2 Penyusunan Control Practice Berdasarkan Application Control 

Requirement  

Penyusunan control practice merupakan tahap kedua setelah dilakukan 

identifikasi application control requirement di unit manajemen peralatan dan 
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kalibrasi pada perusahaan penerbangan . Hasil dari identifikasi application control 

requirement adalah control objective yang dibutuhkan berdasarkan prespektif 

user. Setiap control objective memiliki control practice yang berisi arahan untuk 

mencapai kontrol yang efektif. Misalnya dalam control objective pertama yaitu 

AC1 yang menjelaskan mengenai source data preparation and authorization. 

Dalam aktivitas AC1 terdapat control practice, sumber dokumen dibuat dengan 

tujuan meningkatkan keakuratan. sumber dokumen disimpan sebagai referensi 

pemerikasan berikutnya dan jika diperlukan dilakukan pengendalian mengenai 

kelengkapan sumber dokumen. 

 

3.3 Identifikasi Information Objective, Information Criteria dan Contol 

Activity Atribut dari Control Practice 

Tahapan identifikasi information objective, information criteria dan 

control activity atribut merupakan tahap setelah melakukan penyusunan control 

practice dari setiap control objective yang telah diidentifikasi. Identifikasi ini 

berfungsi untuk mengetahui spesifikasi dari setiap control practice yang 

dibutuhkan unit manajemen peralatan dan kalibrasi pada perusahaan penerbangan. 

Identifikasi ini dilakukan dengan kuisioner dan wawancara. 

Kuisioner dan wawancara merupakan cara dalam melakukan Identifikasi 

information objective, information criteria dan contol activity atribut dari control 

practice. Kuisioner dan wawancara akan dilakukan secara bersamaan untuk 

mendapatkan informasi lengkap dan akurat dari pemilik proses bisnis yang terdiri 

dari tiga bagian yaitu information objective, information criteria dan contol 
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activity Atribut. Bagian pertama adalah control practice yang akan diidentifikasi 

mengenai information objective yang terdiri dari empat katagori yang dapat 

dipilih antara lain compltenses, accuracy, validity, and segregation duties. Bagian 

kedua adalah identifikasi mengenai information criteria yang terdiri dari tujuh 

katagori meliputi effectiness, efficiency, confidentiality, integrity, availability, 

compliance and reliability. Bagian selanjutnya adalah identifikasi contol activity 

atribut yang didalamnya terdapat atribut yang meliputi: type, nature, frequency, 

proximility, performed by seperti pada Gambar 2.3. 

 

3.4 Penentuan Peran Dan Tanggung Jawab 

Penentuan peran dan tanggung jawab didasarkan pada pemetaan prioritas 

dengan COBIT 5. Untuk setiap control objective yang terdapat pada panduan 

pengendalian aplikasi akan ditentukan peran dan tanggung jawab. Penentuan 

peran dan tanggung jawab didapatkan dari hasil pemetaan control objective 

dengan KMP COBIT 5. 

 

3.5 Penyusunan Panduan Pengendalian Aplikasi 

Tahap penyusunan panduan pengendalian aplikasi adalah tahap kelima 

setelah melakukan identifikasi application control requirement, penyusunan 

control practice, identifikasi information objective, information criteria dan 

contol activity atribut. Hasil ketiga proses tersebut dilakukan penyusunan panduan 

berdasarkan output dari setiap langkah. 
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3.6 Penetuan Work Products  

Tahapan penentuan work products (WP) merupakan tahapan yang 

digunakan untuk melengkapi kebutuhan panduan. Penentuan WP dilakukan 

dengan melihat pemetaan prioritas control objective dengan key management 

practices (KMP) pada COBIT 5 yang dapat dilihat pada tabel 2.2. Setelah 

melakukan pemetaan diketahui keseluruhan WP dari domain yang dibutuhkan dan 

list yang dibutuhkan dapat dilihat pada lampiran 4. Keseluruhan WP yang 

dibutuhkan disesuaikan dengan control practice yang ada pada control objective 

sehingga dapat diketahui kebutuhan dokumen pada setiap contro objective. 

 

3.7 Verifikasi Panduan Pengendalian Aplikasi 

Tahap verifikasi panduan pengendalian aplikasi dilakukan untuk menguji 

panduan yang telah dihasilkan agar dapat diterapkan di unit manajemen peralatan 

dan kalibrasi pada perusahaan penerbangan, serta untuk mengetahui apakah 

panduan tersebut dapat dipahami dengan baik oleh pihak manajemen peralatan 

dan kalibrasi dalam pengimplementasiannya. Verifikasi dilakukan dengan cara 

mereview dokumen panduan pengendalian aplikasi yang telah disusun kemudian 

mengisi kuesioner penilaian. Kuisioner penilaian menilai tentang penggunaan 

bahasa, istilah dan penerapan secara operasional. Selanjutnya verifikasi 

dilanjutkan dengan forum group discussion (FGD). FGD dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar panduan pengendalian aplikasi yang disusun dapat 

mengatasi permasalahan yang ada pada unit manajemen peralatan dan kalibrasi. 

Responden dalam verifikasi terdiri dari Manager Produksi dan PPC pada unit 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGENDALIAN... ALWAN IKDAMAWAN Y.



42 

 

manajemen kalibrasi, Plan and Controll pada unit manajemen peralatan serta 

internal auditor.  

 

3.8 Perbaikan Panduan Pengendalian Aplikasi 

Setelah melakukan tahap verifikasi panduan pengendalian aplikasi yang 

terdiri atsa kuisioner dan FGD maka tahap selanjutnya adalah tahap perbaikan 

panduan pengendalian aplikasi. Tahap perbaikan ini dilakukan untuk memperbaiki 

kekurangan yang ditemukan pada saat tahap verifikasi berdasarkan komentar yang 

dikemukakan oleh verivikator/responden saat FGD berlangsung.  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGENDALIAN... ALWAN IKDAMAWAN Y.



43 

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1 Identifikasi Application Control Requirement 

Identifikasi application control requirement yang dilakukan dengan sebuah 

kuisioner yang ditujukan kepada pemilik proses bisnis atau orang yang memiliki 

kepentingan di dalamnya. Kuisioner identifikasi ini menilai tentang  kepentingan, 

serta manfaat dan keadaaan. Luaran dari identifikasi application control 

requirement adalah sebuah prioritas control objective. Prioritas control objective 

diambil berdasarkan hasil Identifikasi Pentingnya Aplikasi Bagi Perusahaan dan 

Identifikasi Manfaat dan Keadaan dari Control Objectives. Kuisioner identifikasi 

application control requirement dapat dilihat pada lampiran 1. 

 

4.1.1 Identifikasi Pentingnya Aplikasi Bagi Perusahaan  

Identifikasi Pentingnya Aplikasi Bagi Perusahaan dilakukan untuk 

mengetahui skala kepentingan aplikasi bagi perusahaan guna memenuhi 

kebutuhan application control requirement. Hasil kepentingan aplikasi bagi 

perusahaan pada dua aplikasi yang ada pada unit manajemen peralatan dan 

kalibrasi memiliki skala kepentingan penting yang kemudian dijabarkan 

berdasarkan unitnya. Hasil identifikasi kepentingan aplikasi bagi perusahaan dapat 

dilihat pada tabel 4.1. Hasil identifikasi kepentingan aplikasi bagi perusahaan 

menunjukkan bahwa : 

1. Pentingnya aplikasi bagi perusahaan yang dilakukan pada unit manajemen 
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peralatan yang memiliki aplikasi manajemen peralatan menunjukan skala. 

Kepentingan sangat penting. Aplikasi ini memiliki skala kepentingan diatas 

rata-rata dikarenakan dapat membantu unit manajemen perlatan dalam 

mengelolah peralatan yang teridiri atas transaksi peminjaman, inventori 

peralatan dan laporan perlatan yang digunakan oleh enginer ataupun 

berdasarkan SO (sales order). 

2. Pentingnya aplikasi bagi unit manajemen kalibrasi yang memiliki aplikasi 

manajemen kalibrasi memiliki skala kepintingan penting dan sangat penting. 

Aplikasi ini memiliki skala kepentingan diatas rata – rata dikarenakan dapat 

membantu unit manajemen kalibrasi dalam proses incoming, pembagian 

pekerjaan, dan outgoing sehingga layanan yang berhubungan untuk 

perusahaan dapat tercapai dengan baik. 

Tabel 4.1 Hasil Identifikasi Kepentingan Aplikasi Bagi Perusahaan 

Skala Manajemen 
Peralatan 

Manajemen 
Kalibrasi 

Tidak Penting N/A N/A 
Cukup Penting N/A N/A 
Penting N/A 1 Responden 
Sangat Penting 2 Responden 1 Responden 
Sangat Penting Sekali N/A N/A 

 

4.1.2 Identifikasi Manfaat Dan Keadaan Dari Control Objectives  

Identifikasi manfaat dan keadaan dari control objectives merupakan tahap 

kedua dalam kuisioner identifikasi application control requirement yang 

dilakukan pada unit manajemen peralatan dan kalibrasi. Identifikasi manfaat dan 

keadaan dari control objectives dipilih berdasarkan manfaat yang tinggi dan 

keadaan yang rendahyang selanjutnya dijadkan sebua prioritas. Hasil prioritas 

identifikasi application control requirement dapat dilihat pada tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Hasil Prioritas Identifikasi Application Control Requirement 

AC Deskripsi Control 
Manajemen Peralatan Manajemen Kalibrasi 

Manfaat Keadaan Manfaat Keadaan 

AC1 

Memastikan sumber dokumen disiapkan oleh petugas yang berwenang dan qualified mengikuti 
prosedur yang ada, dengan mempertimbangkan pembagian tugas yang memadai mengenai asal dan 
persetujuan sumber dokumen. Kesalahan dan kelalaian dapat diminimalkan melalui desain form input 
yang baik. sumber dokumen dapat digunakan untuk Mendeteksi kesalahan dan penyimpangan sehingga 
dapat dilaporkan. 

4 & 5 
(Tinggi) 

5 & 6 
(Tinggi) 

3 & 5 
(Tinggi) 

6 
(Tinggi) 

AC2 

Memastikan bahwa inputan data dilakukan oleh staf yang berwenang dan qualified. Koreksi dan 
pengiriman ulang data inputan yang salah harus dilakukan tanpa mengorbankan otorisasi transaksi asli, 
apabila di perlukan sebuah rekontruksi, sumber dokumen tetap diper tahankan keasliannya untuk 
jangka waktu yang tepat. 

4         
(Tinggi) 

2 & 3 
(Rendah) 

5          
(Tinggi) 

2 & 3   
(Rendah) 

AC3 Memastikan bahwa transaksi akurat, lengkap dan valid. memvalidasi data inputan, mengedit atau 
mengirim kembali untuk dilakukan  koreksi karena dekat dengan asal mula dokumen 

4 &5 
(Tinggi) 

2 & 3 
(Rendah) 

4           
(Tinggi) 

6               
(Tinggi) 

=AC4 Memelihara intergritas dan validitas data sepanjang proses/siklus pengelolahan data.mendeteksi 
transaksi yang salah dan tidak mengganggu transaksi yang valid 

5         
(Tinggi) 

2 & 3 
(Rendah) 

3 & 5   
(Tinggi) 

3          
(Rendah) 

AC5 
Membuat  prosedur dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa output di tangani secara sah,di kirim 
kepada penerima yang tepat dan di lindung selama transmisi, verivikasi, deteksi, dan koreksi akurasi 
output 

3 & 4     
(Tinggi) 

3       
(Rendah) 

3          
(Tinggi) 

6           
(Tinggi) 

AC6 
Sebelum data transaksi melewati aplikasi internal dengan bisnis / fungsi operasional (di dalam atau di 
luar perusahaan), dilakukan pemeriksaan data untuk penanganan yang tepat mengenai keaslian dan 
keutuhan konten. Mempertahankan keaslian dan integritas selama transmisi. 

1          
(Rendah) N/A 1 & 2    

(Rendah) N/A 

Keterangan : Skala Manfaat Skala Keadaan 
Manfaat ≤ 2 = Rendah 
Manfaat ≥ 3 = Tinggi 
Keadaan ≤ 3 = Rendah 
Keadaan ≥ 4 = Tinggi 
Prioritas: (Manfaat ≥ 3  &&  Keadaan ≤ 3 ) 
 
 

1. Tidak Bermanfaat 
2. Sedikit Bermanfaat 
3. Bermanfaat 
4. Sangat bermanfaat 
5. Sangat bermanfaat sekali 
6. Memenuhi tujuan control lainnya  

1. Manajemen tidak memahami 
2. Menejemen memahami 
3. Manajemen berkomitmen menyelesaikannya 
4. Implementasi sedang dimulai 
5. Implementasi Berjalan dengan baik 
6. Solusi diimplementasikan 
7. Solusi berkesinambungan 
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Hasil Prioritas Identifikasi Application Control Requirement menunjukkan 

bahwa : 

1. Hasil prioritas untuk manajemen pealatan menunjukkan bahwa AC1-AC5 

memiliki manfaat. Manfaat tersebut berguna untuk manajemen perlatan dalam 

mencegah kesalahan yang mungkin terjadi. Hasil untuk kondisi dari control 

objective AC1 – AC5 yang memiliki manfaat, menunjukan bahwa AC2 sampai 

AC5 memiliki kondisi yang kurang, namun dari tujuan tersebut pihak 

manajemen memahami dan berkomitmen untuk menyelesaikannya. 

Berdasarkan aplication control requiremnent maka AC2 –AC5 yang terdiri atas 

Source data collection and entry, Accuracy, completeness and authenticity 

checks, Processing integrity and validity dan Output review, reconciliation and 

error handling akan disusun control practice untuk melengkapi pembuatan 

panduan. 

2. Hasil prioritas untuk manajemen kalibrasi menunjukkan bahwa AC1-AC5 

memiliki manfaat. Manfaat tersebut berguna untuk manajemen kalibrasi dalam 

mencegah kesalahan yang mungkin terjadi. Hasil untuk kondisi dari control 

objective AC1 – AC5 yang memiliki manfaat menunjukan bahwa AC2 dan 

AC4 memiliki kondisi yang kurang namun dari tujuan tersebut pihak 

manajemen memahami dan berkomitmen untuk menyelesaikannya. 

Berdasarkan aplication control requiremnent maka AC2 dan AC4 yang terdiri 

atas Source data collection and entry dan Processing integrity and validity akan 

disusun control practice untuk melengkapi pembuatan panduan. 
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4.2 Penyusunan Control Practice Berdasarkan Application Control 

Requirement  

Berdasarkan hasil identifikasi application control requirement 

menunjukan bahwa terdapat empat pengendalian control objective yang 

diperlukan dalam penyusunan control practitice. pertama Source data collection 

and entry, kedua Accuracy, completeness and authenticity checks. Ketiga, 

Processing integrity and validity dan keempat Output review, reconciliation and 

error handling. Control practice yang dibutuhkan dapat dilihat pada tabel 4.3. 

 Tabel 4.3 Control Practice Yang Dibutuhkan  

AC2 AC3 AC4 AC5 

Memastikan masukan 
data dilakukan sesuai 

dengan kriteria sumber 
dokumen 

Data yang telah 
diverivikasi dekat 

dengan poin poin pada 
saat entry data 

Authorize untuk 
memmulai transaksi 

Mendefinisikan, 
mengkomunisikan dan 

mengikuti prosedur untuk 
pendistribusian output 

Penomoron dokumen 

Pengendalian untuk 
memastikan akurasi , 

kelengkapan, 
keabsahan, dan 

kepatuhan terhadap 
prasyarat input 

Pemeriksaan 
kelengkapan dan 

keakuratan 

Pengecualian dan 
penolakan output 

Kotrol akses 
Kotrol akses dan 

mekanisme peran dan 
tanggung jawab 

Pelaporan transaksi yang 
gagal dan 

penyimpanannya 

Membandingkan output 
dengan output 

Deskripsi pesan 
kesalahan dalam sebuah 

prosedur. 

Pemisahan tugas untuk 
inputan, modifikasi 

Pengendaliaan transaski 
yang gagagl divalidasi 
menunggu tidak lanjut 

Melakukan validasi 
kelengkapan dan akurasi 
sebelum proses operasi 

dilakukan 
Pesan kesalahan pada 
waktu yang tepat dan  

transaksi yang salah tidak 
boleh diproses 

Laporan transaksi yang 
gagal divalidasi masuk 

kedalam file 

Urutan yang benar dari 
pekerjaan yang telah 
didokumentasikan 

Pemilik proses bisnis 
mengoreksi hasil akhir 

untuk kewajaran, akuarsi 
dan kelengkapan 

Kesalahan ditinjau oleh 
seorang personoil 

berwenang dan insiden 
dipelihara 

Sebab akibat kegagalan Verivikasi yang unik 
Jika output sessitif 

tentukan siapa yang bisa 
menerima 

Penyimpanan sumber 
dokumen  Audit trail  

  Menjaga integritas data  

  Rekonsiliasi semua 
berkas  
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4.3 Identifikasi Information Objective, Information Criteria dan Contol 

Activity Atribut dari Control Practice 

Identifikasi information objective, information criteria dan contol activity 

atribut dari control practice dilakukan menggunakan kuisioner dan didukung 

dengan wawancara. Identifikasi dijabarkan berdasarkan unit  manajemen peralatan 

dan kalibrasi. Kuisioner information objective, information criteria dan contol 

activity atribut dari control practice dapat dilihat pada lampiran 2. 

 

4.3.1 Manajemen Peralatan 

Control practice pada control objective yang diidentifikasi pada unit 

manajemen peralatan meliputi empat bagian control objective  yang terdiri atas 

Source data collection and entry;  Accuracy, completeness and authenticity 

checks; Processing integrity and validity; dan Output review, reconciliation and 

error handling. Hasil identifikasi digunakann untuk menngetahui detail 

pengendalian yang dimasukan kedalan information objective, information criteria 

dan control activity atribut. Detail hasil Information Objective, Information 

Criteria dan Contol Activity Atribut dari Control Practice pada unit manajemen 

peralatan dapat dilihat pada tabel 4.4 

 

4.3.2 Manajemen Kalibrasi 

Control practice pada control objective yang diidentifikasi pada unit 

manajemen kalibrasi meliputi dua bagian control objective yang terdiri atas 

Source data collection and entry dan  Processing integrity and validity. Hasil 
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identifikasi digunakann untuk menngetahui detail pengendalian yang dimasukan 

kedalam information objective, information criteria dan control activity atribut. 

Detail hasil Information Objective, Information Criteria dan Contol Activity 

Atribut dari Control Practice pada unit manajemen peralatan dapat dilihat pada 

tabel 4.5 

Tabel 4.4 Detail hasil Information Objective, Information Criteria dan Contol 

Activity Atribut dari Control Practice Pada Unit Manajemen Peralatan 

AC 

Information 

Objective 
Information Criteria Control Activity Atribut 
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C
o
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R
e
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Manual 

Automated 

Hybrid 

Configurable 

Preventive 

Detective 

Transacti

on 

Daily 

Weekly 

Montly 

annualy 

Point of risk 

After risk event 

Management 

riview 

AC21 √ √         √  Automated Preventive Transaction Point of risk 

AC22 √ √         √  Automated Preventive Transaction Point of risk 

AC23    √ √   √   √  Configurable Preventive Transaction Point of risk 

AC24  √ √        √  Automated Detective Transaction After risk event 

AC25  √ √   √       Automated Detective Transaction After risk event 

AC26  √   √     √   Configurable Detective Transaction Management riview 

AC27          √ √  Hybrid Preventive Transaction Point of risk 

AC31 √ √ √        √  Automated Detective Transaction Point of risk 

AC32 √ √    √     √  Automated Detective Transaction Point of risk 

AC33    √ √   √   √  Configurable Preventive Transaction Point of risk 

AC34    √ √   √   √  Configurable Preventive Transaction Point of risk 

AC35  √ √   √   √    Automated Detective Transaction After risk event 

AC36 √         √  √ Manual Detective Transaction After risk event 

AC41    √ √   √   √  Configurable Preventive Transaction Point of risk 

AC42 √ √          √ Automated Detective Transaction Point of risk 

AC43  √ √      √   √ Automated Detective Transaction After risk event 

AC44  √ √      √    Hybrid Detective Transaction After risk event 

AC45  √          √ Automatis  Preventive Transaction Point of risk 

AC46 √           √ Automated Preventive Transaction Point of risk 

AC47  √      √ √  √  Automated Detective Transaction Point of risk 

AC48  √ √      √    Automated Preventive Transaction Point of risk 

AC49 √ √           Hybrid Detective Daily Management riview 

AC51    √    √   √  Configurable Preventive Transaction Point of risk 
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Lanjutan Tabel 4.4 

AC 

Information 

Objective 
Information Criteria Control Activity Atribut 
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Point of risk 

After risk event 

Management 

riview 

AC52  √      √ √  √  Automated Detective Transaction After of risk  

AC53 √ √    √      √ Hybrid Detective Daily  Management riview 

AC54  √    √     √ √ Automated Detective Transaction Point of risk 

AC55 √ √      √ √    Configurable Preventive Daily Management riview 

AC56    √ √   √ √    Configurable Preventive Transaction Point of risk 

 

Tabel 4.5 Detail hasil Information Objective, Information Criteria dan Contol Activity 
Atribut dari Control Practice pada unit manajemen kalibrasi 

AC 

Information 

Objective 
Information Criteria Control Activity Atribut 
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Preventive 

Detective 

Transactio
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Daily 
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Montly 

annualy 

Point of 

risk 

After risk 

event 

Manageme

nt review 

AC21 √ √    √     √  Automated Preventive Transaction Point of risk 

AC22 √ √         √  Hybrid Preventive Transaction Point of risk 

AC23    √ √   √ √  √  Configurable Preventive Transaction Point of risk 

AC24  √ √        √  Automated Detective Transaction After risk 
event 

AC25  √ √   √   √    Automated Detective Transaction After risk 
event 

AC26  √   √     √   Configurable Detective Transaction Management 
review 

AC27          √ √  Hybrid Preventive Transaction Point of risk 

AC41    √ √  √ √   √  Configurable Preventive Transaction Point of risk 

AC42 √ √          √ Automated Detective Transaction Point of risk 

AC43  √ √      √   √ Automated Detective Transaction After risk 
event 

AC44  √ √      √    Hybrid Detective Transaction After risk 
event 

AC45  √        √  √ Automated Preventive Transaction Point of risk 

AC46 √           √ Automated Preventive Transaction Point of risk 

AC47  √      √ √  √  Automated Detective Transaction Point of risk 

AC48  √ √      √    Configurable Preventive Transaction Point of risk 

AC49 √ √           Automated Preventive Transaction Point of risk 
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4.3.3 Hasil kesimpulan identifikasi information objective, information criteria 

dan contol activity atribut dari control practice 

Hasil kesimpulan identifikasi diambil berdasarkan pada hasil identifikasi 

pada manajemen peralatan dan kalibrasi yang digabungkan atau diunionkan 

menjadi satu bagian. Penggambungan atau union ditujuakan untuk 

menspesifikasikan  information dan atribut dari setiap control practice. Hasil dari 

penggabungan dari 2 identifikasi pada manajemen peralatan dan kalibrasi dapat 

dilihat pada tabel 4.6.  

Tabel 4.6 Hasil dari penggabungan dari 2 identifikasi pada manajemen 

peralatan dan kalibrasi 
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Detective 

Transaction 

Daily 

Weekly 

Montly 

annualy 

Point of risk 

After risk 

event 

Management 

riview 

AC21 √ √    √     √  Automated Preventive Transaction Point of risk 

AC22 √ √         √  Automated 
/hybrid Preventive Transaction Point of risk 

AC23    √ √  √ √   √  Configurable Preventive Transaction Point of risk 

AC24  √ √        √  Automated Detective Transaction After risk event 

AC25  √ √   √   √    Automated Detective Transaction After risk event 

AC26  √   √     √   Configurable Detective Transaction Management 
riview 

AC27          √ √  Hybrid Preventive Transaction Point of risk 

AC31 √ √ √        √  Automated Detective Transaction Point of risk 

AC32 √ √    √     √  Automated Detective Transaction Point of risk 

AC33    √ √  √ √   √  Configurable Preventive Transaction Point of risk 

AC34    √ √  √ √   √  Configurable Preventive Transaction Point of risk 

AC35  √ √   √   √    Automated Detective Transaction After risk event 

AC36 √         √  √ Manual Detective Transaction After risk event 

AC41    √ √  √ √   √  Configurable Preventive Transaction Point of risk 

AC42 √ √          √ Automated Detective Transaction Point of risk 

AC43  √ √      √   √ Automated Detective Transaction After risk event 

AC44  √ √      √    Hybrid Detective Transaction After risk event 

AC45  √        √  √ Automatis  Preventive Transaction Point of risk 

AC46 √           √ Automated Preventive Transaction Point of risk 
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Lanjutan tabel 4.6 
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Insert role 

AC47  √      √ √  √  Automated Detective Transaction Point of risk 

AC48  √ √      √    Automated Preventive Transaction Point of risk 

AC49 √ √           Hybrid Detective Daily Management 
review 

AC51    √    √   √  Configurable Preventive Transaction Point of risk 

AC52  √      √ √  √  Automated Detective Transaction After of risk  

AC53 √ √    √      √ Hybrid Detective Daily  Management 
review 

AC54  √    √     √ √ Automated Detective Transaction Point of risk 

AC55 √ √      √ √    Configurable Preventive Daily Management 
review 

AC56    √ √   √ √    Configurable Preventive Transaction Point of risk 

 

4.4 Penentuan Peran Dan Tanggung Jawab 

Penentuan peran dan tanggung jawab ditentukan dengan menggunakan 

RACI chart COBIT 5 yang telah dipetakan dengan control objective seperti yang 

telah dijelaskan pada tabel 2.1. RACI chart yang digunakan adalah RACI chart 

yang sesuai dengan hasil prioritas aplication control requiretment yang digunakan 

dalam penyusunan panduan pengendalian aplikasi. Penentuan peran dan deskripsi 

kerja didasarkan pada RACI chart yang termasuk kategori responsible (R) atau 

accountable (A). Aktivitas pada panduan pengendalian aplikasi membutuhkan 

peran yang bertanggung jawab pada kegiatan operasional, memenuhi kebutuhan 

dan menciptakan hasil yang diinginkan organisasi, serta membutuhkan peran yang 

bertanggung jawab atas keberhasilan suatu tugas. Sehingga dipilihlah peran dalam 

RACI chart yang berkategori R atau A yang digunakan dalam penentuan peran 

dan tanggung jawab pada setiap control objective dalam panduan pengendalian 

aplikasi. Daftar alternatif peran dan tanggung jawab pada panduan pengendalian 
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Kode 
Aktivitas

Alternatif Peran Dalam RACI Chart

aplikasi dapat dilihat pada tabel 4.7 

Tabel 4.7 Daftar Alternatif Peran Dan Tanggung Jawab Panduan 

Pengendalian Aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Penyusunan Panduan Pengendalian Aplikasi 

Penyusunan panduan pengendalian aplikasi untuk aplikasi manajemen 

peralatan dan kalibrasi dilakukan menggunakan hasil identifikasi requirement dan 

information. Hasil identifikasi requirement dan information pada manajemen 

peralatan dan kalibrasi yang telah digambungkan terdiri atas AC2 sampai AC5 

yang meliputi Source data collection and entry; Accuracy, completeness and 

authenticity checks; Processing integrity and validity; dan Output review, 

reconciliation and error handling . Hasil tersebut dijabarkan  kedalam outline 

panduan yang bersifat umum bagi pengguna pada manajemen peralatan dan 

kalibrasi. 

Hasil panduan aplikasi dijabarkan kedalam outline yang terdiri atas tujuh 

bagian. Pertama outline tujuan yang menjelasakan tujuan dibuatnya panduan 
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pengendalian aplikasi serta tujuan dari setiap pengendalian aplikasi berdasarkan 

kebutuhan. Kedua outline mengenai ruang lingkup yang menjelaskan mengenai 

control objective yang dibahas berdasarkan kebutuhan. Ketiga outline referensi 

menjelaskan dasar pengetahuan untuk menyusun pengendalian aplikasi. Keempat 

outline daftar istilah yang menjelasakan istilah istilah yang di pakai pada panduan 

aplikasi. Kelima outline daftar dokumen yang menjelaskan list dokumen yang 

dibutuhkan atau digunakan oleh panduan pengendalian aplikasi. Keenam 

outlinepanduan pengendalian aplikasi yang berisikan tindakan atau aktivitas yang 

didukung oleh informasi yang meliputi bentuk, waktu pelaksana dan jenis 

pengendalian. Detail isi ketujuh bagian yang ada pada outline panduan 

pengendalian aplikasi dapat dilihat pada lampiran 5. 

 
 
4.6 Penentuan Work Products  

Penentuan work products (WP) pada panduan pengendalian aplikasi 

didasarkan pada identifikasi requirement yang telah dibahas pada tahapan awal. 

Identifikasi requirement secara umum menunjukan bahwa AC2 sampai AC5 

menjadi kebutuhan yang diprioritaskan . Berdasarkan requirement yang kemudian 

dilakukan pemetaan pada COBIT 5 yang mengacu pada tabel 2.2 menunjukan 

bahwa keempat control objective tersebut masuk kedalam key management 

practices (KMP) DSS06.2. WP pada KMP DSS 06.2 mengacu pada WP DSS 06 

yang terdiri atas 11 bagian. Pertama, hasil ulasan pemerosesan yang efektif. 

Kedua, analisa sebab akibat disertai dengan rekomendasi. Ketiga, laporan hasil 

pemerosesan. Keempat, pembagian peran dan tanggung jawab, Kelima, 
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pengalokasian level otoritas. Keenam, pengalokasian  hak akses. Ketujuh, bukti 

koreksi kesalahan atau eror beserta pemulihannya (sebelum dan sesudah). 

Kedelapan, sebab dan akibat kesalahan. Kesembilan, prasyarat penyimpanan. 

Kesepuluh, catatan transaksi. Kesebelas, laporan pelanggaran atau kesalahan. 

Sebelas WP pada DSS 06 dilakukan penyesuaian dengan control practice yang 

ada pada control objective sehingga dapat diketahui kebutuhan dokumen pada 

setiap contro objective. Hasil dari penyesuaian terhadap control practice pada 

control objective dapat dilihat pada tabel 4.8 

Tabel 4.8 Hasil Dari Penyesuaian Terhadap Control Practice Pada 

Control Objective 

AC2 AC3 AC4 AC5 

1. Dokumen terkait 
pembagian peran 
dan tanggung 
jawab 

1. Dokumen terkait 
pembagian peran 
dan tanggung 
jawab 

1. Dokumen 
pengalokasi  level 
otoritas 

1. Dokumen terkait 
pembagian peran 
dan tanggung 
jawab 

2. Dokumen 
pengalokasi  level 
otoritas 

2. Dokumen 
pengalokasi  level 
otoritas 

2. Dokumen terkait 
pengalokasian hak 
akses 

2. Dokumen 
pengalokasi  level 
otoritas 

3. Dokumen 
pengalokasian 
hak akses 

3. Dokumen terkait 
pengalokasian hak 
akses 

3. Dokumen terkait 
prasyarat 
penyimpanan 

3. Dokumen terkait 
pengalokasian hak 
akses 

4. Dokumen terkait 
prasyarat 
penyimpanan 

4. Dokumen terkait 
analisa sebab 
akibat disertai 
rekomendasi 

4. Dokumen terkait 
Bukti koreksi 
kesalahan atau error 
beserta 
pemulihannya 
(sebelum dan 
sesudah. 

4. Dokumen terkait 
hasil ulasan 
pemerosesan 
efektif 

5. Dokumen terkait 
analisa sebab 
akibat disertai 
rekomendasi 

5. Dokuumen sebab 
akibat kesalah 

5. Dokumen terkait 
analisa sebab akibat 
disertai rekomendasi 

5. Dokumen terkait 
Laporan hasil 
pemerosesan  

 
6. Dokumen terkait 

prasyarat 
penyimpanan 

6. Dokuumen sebab 
akibat kesalah 

6. Dokumen terkait 
Laporan hasil 
pelanggaran atau 
keasalahan 

  7. Dokumen terkait 
catatan transaksi 

7. Dokumen terkait 
catatan transaksi 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGENDALIAN... ALWAN IKDAMAWAN Y.



56 

 

4.7 Verifikasi Panduan Pengendalian Aplikasi 

Verifikasi panduan pengendalian aplikasi dilakukan untuk menguji panduan 

yang telah dihasilkan agar dapat diterapkan di unit manajemen peralatan dan 

kalibrasi pada perusahaan penerbangan. Verifikasi dilakukan dengan kuisioner 

dan forum group discussion (FGD) yang ditujukan kepada pemilik proses bisnis 

atau orang yang memiliki kepentingan didalamnya. Kuisioner  verivikasi terdiri 

atas 3 poin pertanyaan yang meliputi bahasa, istilah dan penggunaan secara 

operasional. FGD menilai seberapa besar panduan pengendalian aplikasi yang 

disusun dapat memenuhi kebutuhan  dan mengatasi permasalahan yang ada pada 

unit manajemen peralatan dan kalibrasi. Pelaksanaan pengisian kuesioner  dan 

FGD  terkait panduan pengendalian aplikasi diperoleh jawaban dan komentar. 

Hasil jawaban responden dan verifikator  dapat dilihat pada lampiran 7. Kemudian 

dari hasil jawaban responden, dibuat sebuah rekapitulasi jawaban. Hasil 

rekapitulasi jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden  

No Indikator Penilaiaan Jawaban Rata – Rata Skor 

1 
Bahasa yang 
digunakan jelas dan 
mudah digunakan. 

Tidak jelas dan sulit dipahami 

2,5 (Skala) 
Cukup jelas dan dan cukup mudah 
dipahami 

Jelas dan mudah dipahami 

Sangat jelas dan mudah dipahami 

2 Istilah yang digunakan 
mudah dipahami. 

Sulit dipahami 

2,25 (Skala) 
Cukup mudah dipahami 

Mudah dipahami 

Sangat mudah dipahami 
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Lanjutan Tabel 4.9  

No Indikator Penilaiaan Jawaban Rata – Rata Skor 

3 

Panduan pengendalian 
aplikasi, secara 
operasional mudah 
dilaksanakan. 

Sulit dilaksanakan 

2,75 (Skala) 
Cukup mudah dilaksanakan 

Mudah dilaksanakan 

Sangat mudah dilaksanakam 

4 

Apakah panduan dapat 
mememnuhi 
kebutuhan dan dapat 
menyelesaikan 
permasalahan. 

Sesuai 78% (Prosentase) 

Kurang sesuai 22% (Prosentase) 

 
Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban kuesioner penelitian pada Tabel 4.9 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kejelasan dan kemudahan bahasa yang digunakan memiliki nilai rata – rata 

sebanyak 2,5 dari skala range nilai 1 – 4. 

2. Penggunaan istilah memiliki nilai rata – rata sebanyak 2,25 dari skala range 

nilai 1 – 4. 

3. Kemudahan penggunaan panduan aplikasi secara operasional memiliki nilai 

rata – rata sebanyak 2,75 dari skala range nilai 1 – 4. 

4. Sebanyak 78% responden menyatakan bahwa panduan pengendalian aplikasi 

disususn dapat memenuhi kebutuhan dan dapat menyelesaikan permasalahan 

di unit manajemen peralatan dan manajemen kalibrasi. Sebanyak 22% tidak 

dapat memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan dikarenakan 

terkendala dengan kebijakan perusahaan terkait otorisasi dan jika 

pengendalian tersebut dilaksanakan akan menghambat kegitan operasional 

perusahaan dan mengakibatkan kerugian perusahaan. 
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4.8 Perbaikan Panduan Pengendalian Aplikasi 

Tahap perbaikan panduan pengendalian aplikasi dilakukan untuk 

memperbaiki kekurangan yang ditemukan pada tahap verifikasi. Perbaikan 

dilakukan berdasarkan komentar yang diberikan oleh responden pada saat tahap 

verifikasi dilakukan. Komentar responden dapat dilihat pada Lampiran 7. Dari 

komentar responden akan dilakukan perbaikan pada panduan pengendalian 

aplikasi yang meliputi : 

1. Perbaikan terhadap daftar istilah yang digunakan 

2. Perbaikan terhadap konsistensi bahasa yang digunakan sesuai dengan 

daftar istilah. 

3. Perbaikan peran dan tanggung jawab pada panduan pengendalian aplikasi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan aplication control requiremnent pada unit manajemen peralatan 

maka AC2 – AC5 yang terdiri atas Source data collection and entry, 

Accuracy, completeness and authenticity checks, Processing integrity and 

validity dan Output review, reconciliation and error handling menjadi sebuah 

prioritas. Sedangkan berdasarkan aplication control requiremnent pada unit 

manajemen kalibrasi maka AC2 dan AC4 yang terdiri atas Source data 

collection and entry, dan Processing integrity and validity menjadi sebuah 

prioritas. 

2. Sebanyak 50% responden menyatakan bahwa bahasa yang digunakan cukup 

jelas dan dan cukup mudah dipahami Sebanyak 75% responden menyatakan 

bahwa istilah yang digunakan cukup mudah dipahami dan sebanyak 75% 

responden menyatakan bahwa panduan pengendalian aplikasi, secara 

operasional mudah dilaksanakan serta sebanyak 78% responden menyatakan 

bahwa panduan pengendalian aplikasi yang disususn dapat memenuhi 

kebutuhan dan dapat menyelesaikan permasalahan di unit manajemen 

peralatan dan manajemen kalibrasi dan sebanyak 22% responden menyatakan 
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bahwa panduan pengendalian aplikasi yang disususn belum dapat memenuhi 

kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan di unit manajemen peralatan dan 

manajemen kalibrasi dikarenakan oleh kebijakan peusahaan. 

 

5.2 Saran 

Dalam penelitian ini diperlukan suatu pengembangan untuk penelitian 

selanjutnya.Hal-hal yang dapat dikembangkan antara lain :  

1. Ruang lingkup penelitian kali ini adalah pembuatan panduan pengendalian 

aplikasi pada aplikasi yang berada pada lingkup unit/departemen. Dalam 

penelitian selanjutnya, disarankan untuk melaksanakan penyusunan panduan 

pengendalian aplikasi pada aplikasi yang memiliki lingkup besar dan 

terhubung satu dengan lainnya,  

2. Penyusunan panduan assessment untuk pengendalian aplikasi pada proses 

yang sesuai dengan kebutuhan user atau pengguna yang didasarkan pada 

application control (AC) assesment dari COBIT 4.1 yang digunakan dalam 

framework ISACA. 

3. Penambahan output dokumen terkait dari setiap aktivitas yang terdapat dalam 

panduan pengendalian aplikasi yang berkaitan dengan proses pendefinisian 

dan pengkomunikasian prosedur.  
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Lampiran 1 Kuisioner Identifikasi Application Control Requirement 

UNIVERSITAS AIRLANGGA  
Jl. Mulyorejo, Kampus C, Surabaya, Jawa Timur 60115 
Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564  
Fax. (031) 5981841, 5939934  
Website : www.unair.ac.id 

Dengan hormat, 
Saya adalah mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Sistem Informasi 
Universitas Airlangga Surabaya yang sedang melakukan penelitian dengan judul 
“penyusunan panduan pengendalian aplikasi untuk  aplikasi manajemen peralatan 
dan kalibrasi di perusahaan penerbangan berdasarkan panduan cobit and 
application control ”. Sehubungan dengan hal tersebut, saya sangat mengharapkan 
bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini. Informasi dan opini yang 
Bapak/Ibu berikan akan sangat membantu saya dalam menganalisis dan mengukur 
tingkat resiko berkaitan dengan kegiatan pengendalian aplikasi. Yang harapannya 
dapat menjadi dasar dalam penyusunan Panduan Pengendalian Aplikasi pada 
perusahaan penerbangan. 

Karena Bapak/Ibu merupakan salah satu pihak yang dapat memberi saya 
gambaran yang benar mengenai kondisi penggunaan aplikasi saat ini, maka saya 
mohon Bapak/Ibu untuk dapat merespon secara terbuka dan jujur. Saya yakin 
Bapak/Ibu memiliki respon yang sangat baik untuk kegiatan ilmiah seperti ini. 
Partisipasi Bapak/Ibu sangat menentukan keberhasilan penelitian ini. Saya 
menjamin kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu dan data yang diperoleh akan dianalisis 
tanpa memperhatikan informasi yang bersifat personal.  

Demikian permohonan ini saya buat, atas perhatian dan partisipasi 
Bapak/Ibu dalam penelitian ini, saya ucapkan terima kasih. Kiranya Yang Maha 
Kuasa membalasnya dengan kebaikan.  

Hormat saya, 

Alwan Ikdamawan 
081211633002 

Penyusunan Panduan Pengendalian Aplikasi Untuk  Aplikasi Manajemen 
Peralatan Dan Kalibrasi Di Perusahaan Penerbangan Berdasarkan Panduan 

Cobit And Application Control 
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PROFIL RESPONDEN 

Nama responden : 
Jabatan responden : 

Petunjuk Pengisian 

Pada kuesioner identifikasi application control requirement , terdapat 3 kolom 
“pentingnya, manfaat dan keadaan” yang dapat Bapak/Ibu isi dengan skala yang 
dianggap paling bisa mewakili kondisi yang sesuai dengan skala penilaian :  

PENTINGNYA MANFAAT KEADAAN 
Tidak penting Tidak Bermanfaat Manajemen tidakmemahami 

Cukup penting Sedikit Bermanfaat Manajemen memahami 

Penting Bermanfaat Berkomitmen 
menyelesaikan 

Sangat penting Sangat Bermanfaat implementasi sedang 
dimulai 

Sangat penting sekali Memenuhi Tujuan Control 
Lainnya 

implementasi berjalan 
dengan baik 

Solusi diimplementasikan 

Solusi berkesinambungan 

Untuk kebutuhan diatas dimohon sekiranya Bapak/Ibu sebagai responden dapat 
memberikan jawaban dengan mempertimbangan kondisi yang sesuai. 
Dikarenakan, jawaban dari Bapak/Ibu sangat berpengaruh dalam prioritas control 
untuk pedoman pengendalian aplikasi. 
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AC-APPLICATIONS CONTROL 
Tidak penting 
Cukup penting 
Penting 
Sangat penting 
Sangat penting sekali 

Manfaat Kondisi 
‘c’= current   ‘p’=plan 
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AC1 Memastikan sumber dokumen disiapkan 
oleh petugas yang berwenang dan 
berkualitas mengikuti prosedur yang ada, 
dengan mempertimbangkan pembagian 
tugas yang memadai mengenai asal dan 
persetujuan sumber dokumen. Kesalahan 
dan kelalaian dapat diminimalkan melalui 
desain form input yang baik. sumber 
dokumen dapat digunakan untuk 
mendeteksi kesalahan dan penyimpangan 
sehingga dapat dilaporkan 
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AC2 Memastikan bahwa input data dilakukan 
oleh staf yang berwenang dan berkualitas. 
Koreksi dan pengiriman ulang data 
inputan yang salah harus dilakukan tanpa 
mengorbankan otorisasi transaksi asli, 
apabila di perlukan sebuah rekontruksi, 
sumber dokumen tetap dipertahankan 
keasliannya untuk jangka waktu yang 
tepat. 

AC3 Memastikan bahwa transaksi akurat, 
lengkap, dan valid. Memvalidasi data 
inputan, mengedit atau mengirim kembali 
untuk dilakukan koreksi karena dekat 
dengan asal mula dokumen 

AC4 Memelihara intergritas dan validitas data 
sepanjang proses atau siklus pengelolahan 
data. Mendeteksi transaksi yang salah dan 
tidak mengganggu transaksi yang valid 

AC5 Membuat prosedur dan tanggung jawab 
untuk memastikan bahwa output 
ditangani secara sah, dikirim kepada 
penerima yang tepat dan dilindung selama 
transmisi, verifikasi, deteksi, dan koreksi 
akurasi output 

AC6 Sebelum data transaksi melewati aplikasi 
internal dengan bisnis atau fungsi 
operasional (di dalam atau di luar 
perusahaan), dilakukan pemeriksaan data 
untuk penanganan yang tepat mengenai 
keaslian dan keutuhan konten. 
Mempertahankan keaslian dan integritas 
selama transmisi 
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Lampiran 2 Kuisioner Identifikasi Information Objective, Information Criteria Dan Contol Activity Atribut Dari Control Practice 

Petunjuk Pengisian 

Pada kuesioner Identifikasi Information Objective, Information Criteria Dan Contol Activity Atribut Dari Control Practice, terdapat 3 kelompok variabel “ 
information objective , information criteria dan contol activity atribut” yang dapat Bapak/Ibu isi dengan variable  yang dianggap paling bisa mewakili 
control practice dan dalam pengisian variabel pada  kelompok variabel information objective dan criteria diperbolehkan mengisi lebih dari satu pilihan.  
Untuk kebutuhan diatas dimohon sekiranya Bapak/Ibu sebagai responden dapat memberikan jawaban dengan mempertimbangan variabel yang dianggap 
paling bisa mewakili control practice. Dikarenakan, jawaban dari Bapak/Ibu sangat berpengaruh dalam prioritas control untuk pedoman pengendalian aplikasi. 
Daftar definisi variabel : 

 Effectivenes: menguraikan  informasi yang relevan dan berhubungan dengan proses bisnis yang disampaikan tepat pada waktunya dengan cara yang benar,
konsisten, dan tepat digunakan 

 Efficiency: menyangkut ketentuan informasi melalui penggunaan sumber daya yang optimal (lebih produktif dan ekonomis)
 Confidenlity: menyangkut perlindungan informasi yang sensitif dari akses yang  tidak sah.
 Integrity:berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan informasi juga keabsahannya yang sesuai dengan harapan(expectation) dan nilai bisnis
 Availability: berkaitan dengan  informasi yang tersedia yang diperlukan oleh proses bisnis saat ini dan yang akan datang, juga menyangkut  penjagaan  sumber

daya yang perlu dan kemampuan yang terkait 
 Compliance :  menguraikan pemenuhan hukum,  peraturan dan persetujuan yang bersifat kontrak dimana proses bisnisnya merupakan subyek, yakni kriteria

bisnis yang ditentukan dari luar 
 Reliability: berkaitan dengan ketentuan  informasi yang memadai bagi manajemen untuk menjalankan dan melaksanakan keseluruhan finansialnya dan

pemenuhan laporan tanggung jawab. 
 Completeness: Aplikasi memproses semua transaksi dan informasi yang dihasilkan secara lengkap.
 Accuracy: Semua transaksi diproses secara akurat dan informasi yang dihasilkan akurat
 Validity: Hanya transaksi valid yang diproses dan informasi yang dihasilkan valid.
 Authorisation: transaksi yang sudah diproses sesuai dengan kewenanga
 Segregation of duties: Aplikasi menyediakan dan mendukung pemisahan sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai didefinisikan oleh manajemen
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Information Objective Information Criteria 
Control Activity Atribut 

Type Nature Frequency proximility 
Performed 

By 
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Hybrid 

Configurable 

Preventive 

Detective 

Transaction 

Daily 

Weekly 

Montly 

annualy 

Point of risk 

After risk 

event 

Management 

riview 

A
C

2 Memastikan bahwa input data dilakukan oleh staf yang berwenang dan berkualitas. Koreksi dan pengiriman ulang data inputan yang salah harus dilakukan tanpa mengorbankan otorisasi transaksi asli, apabila di perlukan 
sebuah rekontruksi,sumber dokumen tetap di pertahankan keasliannya untuk jangka waktu yang tepat. 

A
C

12
.1

 

Mendefinisikan dan mengkomunikasikan 
kriteria ketepatan waktu, kelengkapan dan 
kebenaran sumber dokumen. Menetapkan 
mekanisme untuk memastikan bahwa masukan 
data dilakukan sesuai dengan kriteria ketepatan 
waktu, akurasi dan kelengkapan 

A
C

2.
2 

Gunakan selalu penomeran sumber dokumen 
untuk transaksi yang penting.jika urutan 
merupakan kebutuhan transaksi,identifikasi 
kebenaran dari keluaran urutan sumber 
dokumen. Penomeran merupakan kelengkapan 
prasyarat aplikasi,mengidentifikasi dan 
memperhitungkan kehilangan sumber 
dokumen. 

A
C

2.
3 

Mendefinisikan dan mengkomunikasikan siapa 
yang dapat melakukan masukan, 
pengeditan,memberikan kewenangan, 
menerima dan menolak transaksi dan menolak 
kesalahan. Menerapkan kontrol akses dan 
merekam bukti pendukung untuk membangun 
akuntabilitas sesuai dengan peran dan tanggung 
jawab susai  definisi yang telah dibuat 

A
C

2.
4 

Mendefinisikan prosedur untuk memperbaiki , 
menolak  dan menangani kesalahan , serta 
menindak lanjuti, kebenaran, persetujuan dan 
penyerahan sumber dokumen dan transaksi 
pada waktu yang tepat. Prosedur ini harus 
mempertimbangkan hal hal seperti deskripsi 
pesan keslahan,dan mekanisme penolakan 
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Information Objective Information Criteria 
Control Activity Atribut 

Type Nature Frequency proximility 
Performed 

By 
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Hybrid 

Configurable 

Preventive 

Detective 

Transaction 

Daily 

Weekly 

Montly 

annualy 

Point of risk 

After risk 

event 

Management 

riview 

A
C

2.
5 

Menghasilkan pesan kesalahan pada waktu 
kondisi yang tepat. Transaksi tidak boleh 
diproses kecuali keslahan telah dikoreksi atau 
diganti.kesalahan atau eror yang tidak dapat 
segera di perbaiki harus masuk kelog dan 
kemudiaan dilakukan peninjauan dan tidak 
lanjut dalam jangka waktu tertentu 

A
C

2.
6 

Memastikan bahwa kesalahan ditinjau oleh 
personil yang tepat,ditindaklanjuti dan 
diperbaiki dalam waktu yang wajar .bila perlu 
insiden di pelihara sehinginga menjadi sebuah 
perhatian.alat pemantaun otoimatis harus di 
gunakan untuk mengidentifikasi ,memantau dan 
mengelolah keslahan. 

A
C

3 

Memastikan bahwa transaksi akurat, lengkap dan valid. Memvalidasi data inputan, mengedit atau mengirim kembali untuk dilakukan  koreksi karena dekat dengan asal mula dokumen 

A
C

3.
1 

Memastikan data transaksi yang telah 
diverifikasi dekat dengan poin poin yang ada 
pada saat entri data. Memastikan data transaksi 
yang dihasilkan oleh orang maupun inputan 
yang di hasilkan oleh sistem ataupun interface 
patuh terhadap pengendalian/kontrol yang ada 
untuk memeriksa akurasi,kelengkapan dan 
validitas. Apabila diperlukan jangan berhenti 
melakukan validasi saat terjadi kesalahan 
pertama.memberikan pesan kesalahan yang 
dimengerti dan segera lakukan remediasi. 
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Information Objective Information Criteria 
Control Activity Atribut 

Type Nature Frequency proximility 
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Hybrid 

Configurable 

Preventive 

Detective 

Transaction 

Daily 

Weekly 

Montly 

annualy 

Point of risk 

After risk 

event 

Management 

riview 

A
C

3.
2 

Menerapkan pengendalian untuk memastikan 
akurasi, kelengkapan, keabsahan dan 
kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dari 
input. Pengendalian yang dapat dilakuan 
terhadap data transaksi mencakup urutan, 
batas, jangkuan, validitas, kewajaran, 
eksistensinya, kunci verivikasi, cek digit, 
kelengkapan (misal  jumlah total finacial, total 
item, total dokumen). 

A
C

3.
3 Membangun akses control dan mekanisme 

peran dan tanggung jawab sehingga hanya 
orang orang berwenang yang dapat melakuan 
inputan, modifikasi dan otorisasi data. 

A
C

3.
4 

Menentukan persyaratan pemisahan tugas 
untuk inputan , modifikasi dan otorisasi data 
transaksi serta untuk aturan validasi. 
Menerapkan pengendalian terhadap  prasyarat  
peran dan  tanggung jawab  secara otomatis 

A
C

3.
5 

Laporan transaksi yang gagal divalidasi 
dimasukan kedalam sebuah file. Melaporkan 
semua kesalahan secara tepat waktu dan tidak 
melakukan  penundan terhadap transaksi yang 
validlaporan Transaksi yang gagal divalidasi 
dimasukan kedalam sebuah file. Melaporkan 
semua kesalahan secara tepat waktu dan tidak 
melakukan penundan terhadap transaksi yang 
valid. 

A
C

3.
6 Memastikan sebab dan akibat kegagalan untuk 

dilakukan sebuah analisa. 
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Information Objective Information Criteria 
Control Activity Atribut 

Type Nature Frequency proximility 
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By 
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R
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Manual 

Automated 

Hybrid 

Configurable 

Preventive 

Detective 

Transaction 

Daily 

Weekly 

Montly 

annualy 

Point of risk 

After risk 

event 

Management 

riview 

A
C

4 

Memelihara intergritas dan validitas data sepanjang proses/siklus pengelolahan data.mendeteksi transaksi yang salah dan tidak mengganggu transaksi yang valid 

A
C

4.
1 

Membuat dan mengimplementasikan 
mekanisme untuk memberikan kewenangan 
(authorise) untuk memulai sebuah proses 
transaksi dan agar aplikasi dan alat-alat yang 
tepat hanya digunakan oleh yang berwenang. 

A
C

4.
2 

Secara rutin memeriksa permerosesan yang 
lengkap dan akurat dimana kelengkapan 
dilakukan dengan pengendalian otomatis. 
Kontrol dapat berupa pememeriksaan urutan 
dan duplikasi kesalahan, transaksi / jumlah 
record, cek integritas referensial, kontrol dan 
hash total, berbagai pemeriksaan dan buffer 
overflow. 

A
C

4.
3 

Memastikan bahwa transaksi yang gagal 
divalidasi dilaporkan dan di 
bukukan/disimpan ke sebuah file.dimana file 
ini berisi transaksi yang valid dan tidak 
valid.memastikan bahwa pemerosesan 
transakasi yang valid tidak tertunda dan 
semua kesalahan di laporkan secara tepat 
waktu .memastikan bahwa informasi tentang 
kegagalan pemerosesan di simpan untuk 
analisa akar penyebab yang nantInya dapat di 
gunakan untuk deteksi dini/pencegahan 
kesalahan 

A
C

4.
4 Memastikan bahwa transaksi yang gagal di 

validasi menunggu tindak lanjut sampai 
kesalahan diatasi  atau transaksi dibatalkan 
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Information Objective Information Criteria 
Control Activity Atribut 

Type Nature Frequency proximility 
Performed 

By 
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f Deskripsi control objective dan 

practice 

C
o

m
p

le
te

n
e
ss

 

A
c
c
u

ra
cy

 

V
a
li

d
it

y 

A
u

th
o

ri
sa

ti
o

n
 

S
e
g

re
g
a

ti
o

n
 O

f 
D

u
ti

e
s 

E
ff

e
c
ti

ve
n

e
ss

 

E
ff

e
in

cy
 

C
o

n
fi

d
e
n

tl
it

y 

In
te

g
ri

ty
 

A
va

il
b
il

it
y 

C
o

m
p

li
e
n

c
e 

R
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Automated 

Hybrid 

Configurable 

Preventive 

Detective 

Transaction 

Daily 

Weekly 

Montly 

annualy 

Point of risk 

After risk 

event 

Management 

riview 

A
C

4.
5 

Memastikan urutan yang benar dari pekerjaan 
telah didokumentasikan dan dikomunikasikan 
kepada operasional TI. Output pekerjaan 
harus mencakup informasi yang cukup 
mengenai pekerjaan berikutnya untuk 
memastikan bahwa data yang tidak tepat 
ditambahkan, diubah atau hilang selama 
pemrosesan. 

A
C

4.
6 Setiap transaksi memiliki verivikasi yang unik 

dan berurutan (misal:indeks, tanggal dan 
waktu) 

A
C

4.
7 

Memlihara audit trail terhadap transaksi yang 
diproses. Termasuk tanggal dan waktu input 
dan identifikasi pengguna untuk setiap 
transaksi online atau batch. Untuk data yang 
sensitif, list harus mengandung bukti atau 
gambar sebelum dan sesudah dan harus 
diperiksa oleh pemilik bisnis untuk akurasi 
dan otorisasi dari perubahan yang dilakukan 

A
C

4.
8 

Menjaga intergritas data selama gangguan 
yang tak terduga dalam pengelolahan data  
yang menggunakan sistem.memastikan bahwa 
pengendalian ada saat terjadi gangguan yang 
tidak terduga yang berfungsi untuk 
mengkonfirmasi integritas data setelah 
pengelolahan untuk menyelesaikan masalah 
operasional.setiap perubahan  yang dilakukan 
harus di laporkan dan di setujui oleh pemilik 
bisnis sebelum mereka diproses 
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Information Objective Information Criteria 
Control Activity Atribut 

Type Nature Frequency proximility 
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By 
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Preventive 

Detective 

Transaction 

Daily 

Weekly 

Montly 

annualy 

Point of risk 

After risk 

event 

Management 

riview 

A
C

4.
9 

Rekonsiliasi semua berkas. Sebagai contoh, 
sebuah pengendalian file paralel yang 
mencatat jumlah transaksi untuk dijadikan 
sebagai data harus diproses dan kemudian 
dibandingkan dengan data master file 
transaksi yang diposting 

A
C

5 

Membuat  prosedur dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa output ditangani secara sah,di kirim kepada penerima yang tepat dan di lindung selama transmisi,verivikasi,deteksi, dan koreksi akurasi output 

A
C

5.
1 

Ketika menangani dan mengendalikan output 
dari aplikasi , mengikuti prosedur yang dibuat 
dan diterapkan dan mempertimbangkan 
prasyarat privasi dan keamanan. 
Mendefinisikan, mengkomunikasikan dan 
mengikuti prosedur untuk pendistribusian 
output. 

A
C

5.
2 Membuat prosedur dengan jalur audit untuk 

memperhitungkan semua pengecualian dan 
penolakan dari output dokumen yang  sensitif 

A
C

5.
3 

Pengendalian yang di lakukan dengan 
membandikan  header atau catatan output 
dengan output yang di hasilkan oleh sistem 
untuk memastikan kelengkapan dan akurasi 
pengelolahan.jika tidak ada kesamaan maka 
lakukan pelaporan kepada manajemen 

A
C

5.
4 

Melakukan Validasi kelengkapan dan akurasi  
sebelum  proses operasi yang dilakukan. Jika 
keluaran elektronik digunakan kembali, 
memastikan validasi yang telah terjadi 
sebelum penggunaan selanjutnya 
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Information Objective Information Criteria 
Control Activity Atribut 

Type Nature Frequency proximility 
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By 
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Preventive 

Detective 

Transaction 

Daily 
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Point of risk 

After risk 

event 

Management 

riview 

A
C

5.
5 

Mendefinisikan dan menerapkan prosedur 
untuk memastikan bahwa pemilik proses 
bisnis mengkoreksi hasil akhir untuk 
kewajaran, akurasi dan kelengkapan, dan 
output yang ditangani sesuai dengan 
klasifikasi kerahasiaan yang berlaku. 
Melaporkan potensi kesalahan. 

A
C

5.
6 

Jika aplikasi menghasilkan output yang 
sensitif, tentukan siapa yang bisa 
menerimanya, memberikan label/tanda 
sehingga output dapat dikenali oleh orang dan 
mesin, dan melakukan distribusi output yang 
sesuai. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGENDALIAN... ALWAN IKDAMAWAN Y.



Lampiran 3 Hasil Rekapitulasi Identifikasi Application Control Requirement 

AC-APPLICATIONS CONTROL 

REKAP 

Tidak penting 
Cukup penting 
Penting X1 

Sangat penting X1
X2 

X2 

Sangat penting sekali 

Manfaat Kondisi 
‘C’= current   ‘P’=plan 
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AC1 Memastikan sumber dokumen disiapkan 
oleh petugas yang berwenang dan 
berkualitas mengikuti prosedur yang ada, 
dengan mempertimbangkan pembagian 
tugas yang memadai mengenai asal dan 
persetujuan sumber dokumen. Kesalahan 
dan kelalaian dapat diminimalkan melalui 
desain form input yang baik. sumber 
dokumen dapat digunakan untuk 
mendeteksi kesalahan dan penyimpangan 
sehingga dapat dilaporkan 

X1 C1 P1 

X2 C2 P1 

X1 C1 P1 

X2 C1 P2 
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AC2 Memastikan bahwa input data dilakukan 
oleh staf yang berwenang dan berkualitas. 
Koreksi dan pengiriman ulang data 
inputan yang salah harus dilakukan tanpa 
mengorbankan otorisasi transaksi asli, 
apabila di perlukan sebuah rekontruksi, 
sumber dokumen tetap dipertahankan 
keasliannya untuk jangka waktu yang 
tepat. 

X1 C1 P1 

X2 C2 P2 

X1 C1 P1 

X2 C2 P2 

AC3 Memastikan bahwa transaksi akurat, 
lengkap, dan valid. Memvalidasi data 
inputan, mengedit atau mengirim kembali 
untuk dilakukan koreksi karena dekat 
dengan asal mula dokumen 

X1 C1 P1 

X2 C2 P2 

X1 C1 

X2 C2 

AC4 Memelihara intergritas dan validitas data 
sepanjang proses atau siklus pengelolahan 
data. Mendeteksi transaksi yang salah dan 
tidak mengganggu transaksi yang valid 

X1 C1 P1 

X2 C2 P2 

X1 C1 P1 

X2 C2 P2 

AC5 Membuat prosedur dan tanggung jawab 
untuk memastikan bahwa output 
ditangani secara sah, dikirim kepada 
penerima yang tepat dan dilindung selama 
transmisi, verifikasi, deteksi, dan koreksi 
akurasi output 

X1 C1 P1 

X2 C2 P2 

X1 C1 P1 

X2 C2 P2 

AC6 Sebelum data transaksi melewati aplikasi 
internal dengan bisnis atau fungsi 
operasional (di dalam atau di luar 
perusahaan), dilakukan pemeriksaan data 
untuk penanganan yang tepat mengenai 
keaslian dan keutuhan konten. 
Mempertahankan keaslian dan integritas 
selama transmisi 

X1 

X2 

X1 

X2 
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Lampiran 4 Keseluruhan WP 

WP_ID WP DESKRIPSI 

DSS6WP1 
Results of processing 
effectiveness reviews 

Part of the monthly information security monitoring 
and reporting 

DSSWP2 
Root cause analyses and 
recommendations 

Part of the monthly information security monitoring 
and reporting process, and linked to the security 
incident manage system 

DSS6WP3 Processing control reports Part of the monthly information security monitoring 
and reporting 

DSS6WP4 
Allocated roles and 
responsibilities Part of the security plan and programme 

DSS6WP5 Allocated levels of authority Part of the security plan and programme. Assessor 
should check to see if there is a RACI chart. 

DSS6WP6 Allocated access rights Part of a security identity management and access 
control process 

DSS6WP7 
Evidence of error correction 
and remediation 

Part of the monthly information security monitoring 
and reporting process, and linked to the security 
incident management system 

DSS6WP8 
Error reports and root 
cause analysis 

Part of the monthly information security monitoring 
and reporting process, and linked to the security 
incident management system 

DSS6WP9 Retention requirements See data retention polices or operating practices 

DSS6WP910 Record of transactions Part of the security identity management and access 
control process 

DSS6WP11 Reports of violations 
Part of the monthly information security 
monitoringand reporting process, and linked to the 
security incident management system 

BAI3WP1 Approved high-level design 
specificatio 

Self-explanatory and part of the system development 
life cycle (SDLC) process 

BAI3WP2 Approved detailed design 
specification Self-explanatory and part of the SDLC process 

BAI3WP3 Documented solution 
components Self-explanatory and part of the SDLC process 

BAI3WP4 Approved acquisition plans 
May be found in the mergers and acquisitions 
department with copies in the IT department, if 
predominantly an IT development 

BAI3WP5 Updates to asset inventory Self-explanatory and should be part of asset 
inventory procedures 

BAI3WP6 Integrated and configured 
solution components 

Usually undertaken by the accounts department, but 
instigated by the bringing the new asset into 
production 

BAI3WP7 Quality assurance plan Self-explanatory and part of the SDLC process 

BAI3WP8 
Quality review results, 
exceptions 
and corrections 

Self-explanatory and part of the SDLC process 

BAI3WP9 Test plan Part of the new system changeover planning 
documents 

BAI3WP10 Test procedures Part of the new system changeover planning 
documents 

BAI3WP11 Test result logs and audit 
traIls 

Part of the new system changeover planning 
documents 
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BAI3WP12 Test result communications Part of the new system changeover planning 
documents 

BAI3WP13 Record of all approved and 
applied change requests Found in a change management log 

BAI3WP14 Maintenance plan Part of the new system changeover planning 
documents 

BAI3WP15 
Updated solution 
components and 
related documentation 

Usually found in a plan for the maintenance of 
solution and infrastructure components. Periodic 
reviews against business needs and operational 
requirements should 

BAI3WP16 Periodic maintenance 
analyses 

Usually found in a plan for the maintenance of 
solution and infrastructure components. Periodic 
reviews against business needs and operational 
requirements should 

BAI3WP17 Service definitions 
Forms part of a service portfolio or catalogue and 
defines all services including SLAs and OLAs 

BAI3WP18 Updated service portfolio 
Needs updating periodically due to normal 
maintenance and changes in SLAs and OLAs, 
service offerings, etc. 
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Lampiran 5 Pedoman pengendalian aplikasi 

PEDOMAN PENGENDALIAN APLIKASI UNTUK  

APLIKASI MANAJEMEN PERALATAN DAN KALIBRASI 

DI PERUSAHAAN PENERBANGAN  

Berdasarkan Panduan COBIT and Application Control 
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x 

BAB 1 
PENDAHULUAN 

1.1 Tujuan 
Tujuan dari pedoman pengendalian aplikasi ini adalah untuk 

memberikan panduan terkait rekomendasi tindakan untuk meningkatkan 

pengendalian aplikasi dalam suatu perusahaan secara umum untuk manajemen 

peralatan dan kalibrasi. Pedoman pengendalian aplikasi ini  dibagi menjadi 4 

proses yaitu proses source data collection and entry, proses accuracy, 

completeness and authenticity checks,  proses processing integrity and validity 

dan proses output review, reconciliation and error. 

1. Proses source data collection and entry memastikan bahwa input data

dilakukan oleh staf yang berwenang dan berkualitas. Koreksi dan

pengiriman ulang data inputan yang salah harus dilakukan tanpa

mengorbankan otorisasi transaksi asli, apabila di perlukan sebuah

rekontruksi, sumber dokumen tetap dipertahankan keasliannya untuk

jangka waktu yang tepat.

2. Proses accuracy, completeness and authenticity checks memastikan

bahwa transaksi akurat, lengkap, dan valid. Memvalidasi data inputan,

mengedit atau mengirim kembali untuk dilakukan koreksi karena dekat

dengan asal mula dokumen

3. Proses processing integrity and validity memelihara intgritas dan validitas

data sepanjang proses atau siklus pengelolahan data. Mendeteksi transaksi

yang salah dan tidak mengganggu transaksi yang valid.

4. Proses output review, reconciliation and error handling membuat

prosedur dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa output ditangani

secara sah, dikirim kepada penerima yang tepat dan dilindung selama

transmisi, verifikasi, deteksi, dan koreksi akurasi output.
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1.2  Ruang Lingkup 

Dokumen pedoman pengendalian aplikasi ini dibuat untuk 

memberikan rekomendasi tindakan yang disarankan bagi manajemen 

peralatan dan kalibrasi. Rekomendasi tindakan meliputi source data collection 

and entry, accuracy, completeness and authenticity checks, processing 

integrity and validity dan output review, reconciliation and error. 

1.3 Referensi 
Referensi yang digunakan dalam menyusun pedoman pengendalian 

aplikasi  ini adalah literature COBIT  and Application Controls. 
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BAB II 
DAFTAR ISTILAH 

2.1 Daftar Istilah yang Digunakan Dalam  Pedoman 

Completeness : Aplikasi memproses semua transaksi dan 

informasi yang dihasilkan secara lengkap. 

Accuracy : Semua transaksi diproses secara akurat dan 

informasi yang dihasilkan akurat. 

Validity : Hanya transaksi valid yang diproses dan 

informasi yang dihasilkan valid. 

Authorisation : Transaksi yang sudah diproses sesuai 

dengan kewenangan 

Segregation of duties : Aplikasi menyediakan dan mendukung 

pemisahan sesuai tugas dan tanggung 

jawab sebagai didefinisikan oleh 

manajemen. 

Effectivenes : Menguraikan  informasi yang relevan dan 

berhubungan dengan proses bisnis yang 

disampaikan tepat pada waktunya dengan 

cara yang benar, konsisten, dan tepat 

digunakan. 

Efficiency: : Menyangkut ketentuan informasi melalui 

penggunaan sumber daya yang optimal  

Confidenlity : Menyangkut perlindungan informasi yang 

sensitif dari akses yang  tidak sah. 

Availability : Berkaitan dengan  informasi yang tersedia 

yang diperlukan oleh proses bisnis saat ini 

dan yang akan datang, juga menyangkut  

penjagaan  sumber daya yang perlu dan 
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kemampuan yang terkait 

Integrity : Berkaitan dengan keakuratan dan 

kelengkapan informasi juga keabsahannya 

yang sesuai dengan harapan(expectation) 

dan nilai bisnis 

Compliance : Menguraikan pemenuhan hukum,  

peraturan dan persetujuan yang bersifat 

kontrak dimana proses bisnisnya 

merupakan subyek, yakni kriteria bisnis 

yang ditentukan dari luar 

Reliability : Berkaitan dengan ketentuan informasi 

yang memadai bagi manajemen 

untuk menjalankan dan melaksanakan 

keseluruhan finansialnya dan pemenuhan 

laporan tanggung jawab. 

Manual : Kegiatan pengendalian dilakukan tanpa 

bantuan dari aplikasi atau systems. 

Automatis : Kontrol yang telah diprogram dan di 

masukkan dalam aplikasi. 

Hybrid : Kegiatan yang terdiri dari kombinasi 

antara manual dan otomatis, dimana 

semuanya harus beroperasi secara efektif. 

Configurable/ 

konfigurasi  

: Kontrol otomatis yang didasarkan pada 

konfigurasi parameter dalam sistem 

aplikasi. 

Preventive : Pengendalian pencegahan dimaksudkan 

untuk mencegah terjadinya suatu 

kesalahan. Pengendalian ini dirancang 

untuk mencegah hasil yang tidak 

diinginkan sebelum kejadian itu terjadi. 

Pengendalian pencegahan berjalan efektif 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENYUSUNAN PANDUAN PENGENDALIAN... ALWAN IKDAMAWAN Y.



PERUSAHAAN 
PENERBANGAN 

PANDUAN 
TANGGAL 

DIBUAT REVISI .NO 

11 FEB 2016 
0 PENGENDALIAN 

APLIKASI 
DOC. NO 
PP-AP-01 

DISIAPKAN OLEH DISETUJUI OLEH 

6 

apabila fungsi atau personel melaksanakan 

perannya. 

Detective : Pengendalian yang dirancang untuk 

menemukan kesalahan atau penyimpangan 

setelah mereka telah terjadi (missalnya: 

departemen memeriksa tagihan telepon 

untuk panggilan pribadi). 

Frequency : Karakteristik kontrol ini berkaitan dengan 

pengukuran mengenai seberapa sering 

kontrol diterapkan dan mempertimbangkan 

konteks resiko. 

Proximity : Even atribut ini melakuan pertimbangan 

mengenai proses aktivitas pengendalian 

yang didasari oleh resiko. 

Sumber dokumen : Sumber dokumen adalah dokumen yang 

dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam 

sistem ataupun laporan(bukti pendukung). 

Transaksi : Transaksi merupakan bagian dari 

pengeksekusian sebuah program ataupun 

data untuk melakukan 

penambahan,perubahan ataupun 

pertukaran data. 

Akses kontrol : Akses kontrol merupakan sebua izin yang  

diberikan terhadap objek untuk 

menentukan siapa saja yang dapat 

mengakses objek tersebut dan sebatas apa 

ia berhak mengaksesnya. 

akuntabilitas : Akuntabilitas adalah bagaimana sebuah 

objek dapat dipertanggung jawabkan. 

Prosedur : Prosedur adalah aturan bermain, aturan 

bekerja sama, aturan berkoordinasi, 
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sehingga unit-unit dalam sistem, 

subsistem, subsubsistem, dan seterusnya 

dapat berinteraksi satu sama lain 

secara efisien dan efektif. 

Log : Log merupakan berkas atau cache mampu 

menyimpan data data tracking mengenai 

kinerja sebuah perangkat keras maupun 

perangkat lunak.  

Insiden : Insiden merupakan kejadian yang 

menyebabkan perubahan sistem keamanan 

dariperusahaan atau perubahan kebijakan 

ke arah yang merugikan. Insiden juga 

dapatdipahami sebagai kejadian yang tidak 

biasa bagi perusahaan, yang tidak 

dapatdijelaskan sebagai konsekuensi 

operasi perusahaan pada kondisi normal. 

Verivikasi : Verifikasi adalah konfirmasi, melalui 

penyediaan bukti objektif, bahwa 

persyaratan yang ditentukan telah 

dipenuhi. 

Keabsahan : Keabsahan adalah keaadaan yang sesuai 

dengan hukum ataupun aturan yang 

berlaku. 

eksitensinya : Eksitensi adalah sebuah aktivitas yang 

digunakan untuk menjaga kegagalan 

transaksi sehingga integritasnya terjaga. 

Hash total : Hash total adalah total dari kode-kode atau 

field yang bukan merupakan nilai 

rupiah,misalnya total dari kode 

barang,jumlah nomer pegawai dan lainnya. 

Buffer overlow : Proses pengelolahan yang menganduang 
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perhitungan yang hasilnya terlalu besar 

atau kecil. 

Audit trail : Audit Trail merupakan salah satu fitur 

ataupun kegitan  dalam suatu program 

yang mencatat semua kegiatan yang 

dilakukan tiap user dalam suatu tabel log. 

secara rinci. Audit Trail secara default 

akan mencatat waktu , user, data yang 

diakses dan berbagai jenis kegiatan. Jenis 

kegiatan bisa berupa menambah, 

merungubah dan menghapus. Audit Trail 

apabila diurutkan berdasarkan waktu bisa 

membentuk suatu kronologis manipulasi 

data. 

Pengendalian 

paralel 

: Pengendalian yang dilakukan dengan 

menbadingkan jumlah transaksi dengan 

dengan data master file transaksi yang 

diposting. 
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2.2 Daftar dokumen terkait pedoman 

No Jenis Dokumen 
1 Dokumen terkait hasil ulasan pemerosesan yang efektif 

2 Dokumen terkait analisa sebab akibat dan disetai dengan 

rekomendasi. 

3 Laporan hasil pemerosesan 

4 Dokumen terkait pembagian peran dan tanggung jawab 

5 Dokumen terkait pengalokasian level otoritas 

6 Dokument terkait pengalokasian  hak akses 

7 Dokument terkait bukti koreksi kesalahan atau eror beserta 

pemulihannya(sebelum & sesudah. 

8 Laporan sebab dan akibat kesalahan 

9 Dokumen terkait prasyarat penyimpanan 

10 Dokumen terkait catatan transaksi 

11 Laporan hasil pelanggaran 
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BAB III 
PANDUAN PENGENDALIAN APLIKASI 

LK Kode Aktivitas Proximility Information Penanggung jawab Dokumen 

S
o

u
rc

e
 d

a
ta

 c
o

ll
ec

ti
o

n
 a

n
d

 e
n

tr
y
 P2

1 

P2
1A

 Definisikan dan komunikasikan kriteria 
ketepatan waktu, kelengkapaan dan 
kebenaran sumber dokumen. 

Point of risk 

Completeness 
Accuracy 
effectiveness 
Compliance 

 

Chief Operating Officer 
Business Process Owners 
Chief Financial Officer a. Dokumen terkait hasil 

ulasan pemerosesan 
yang efektif. 

b. Dokumen terkait 
pembagian peran dan 
tanggung jawab 

c. Dokumen terkait 
pengalokasian level 
otoritas 

d. Dokument terkait 
pengalokasian  hak 
akses 

e. Dokumen terkait analisa 
sebab akibat dan disetai 
dengan rekomendasi 

P2
1B

 

Pastikan bahwa masukan data dilakukan 
sesuai dengan kriteria yang telah 
didefinisikan dan dikomunikasikan secara 
automatis pada setiap transaksi 
Catatan: Pengendalian ini berfungsi untuk 
pengendalian secara preventive 

Chief Operating Officer 

 

P2
2 

Pastikan terdapat penomoran dokumen pada 
setiap transaksi secara automatis atau hybrid 
sesuai dengan cara yang ditentukan oleh 
setiap bagian yang berfungsi sebagai 
pengendalian preventif 
Catatan : 

a. Pengendalian ini berfungsi untuk pengendalian 
secara previtif. 

b. Penomean digunakan sebagai kelengkapan 
prasyarat aplikasi, mengidentifikasi dan 
memperhitungkan kehilangan sumber dokumen. 

Point of risk 
Completeness 
Accuracy 
Compliance 

 

Chief Operating Officer 
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LK Kode Aktivitas Proximility Information Penanggung jawab Dokumen 

S
o

u
rc

e
 d

a
ta

 c
o

ll
ec

ti
o

n
 a

n
d

 e
n

tr
y
 

P2
3 

P2
3A

 Definisikan dan komunikasikan, siapa yang 
dapat melakukan masukan, pengeditan, 
menerima dan menolak transaksi serta 
kesalahan. 

Point of risk 

Authorization 
Segregation 
of duties 
Confidentlity 
Compliance 
Effiency 

Chief Operating Officer 
Business Process Owners 
Chief Financial Officer 

a. Dokumen terkait hasil ulasan
pemerosesan yang efektif.

b. Dokumen terkait pembagian
peran dan tanggung jawab

c. Dokumen terkait 
pengalokasian level otoritas 

d. Dokument terkait 
pengalokasian  hak akses

e. Dokumen terkait analisa
sebab akibat dan disetai
dengan rekomendasi

P2
3B

 

Pastikan terdapat penerapan akses kontrol 
dan perekaman bukti pendukung pada setiap 
transaksi sesuai dengan konfigurasi yang 
telah didefinisikan dan dikomunikasikan. 
Catatan: Pengendalian ini berfungsi untuk 
pengendalian secara previtif. 

Chief Operating Officer 

P2
4 

P2
4A

 

Mendefinisikan prosedur untuk 
memperbaiki, menolak dan menangani 
kesalahan serta menindak lanjuti, kebenaran, 
persetujuan dan penyerahan sumber 
dokumen dan transaksi pada waktu yang 
tepat.  After risk 

event 

Accuracy 
Validity 
Compliance 

Chief Operating Officer 
Business Process Owner 
Chief Financial Officer 

P2
4B

 

Pastikan mekanisme penolakan dan 
deskripsi pesan kesalahan muncul secara 
automatis pada setiap transaksi sesuai 
dengan kondisi dan prosedur yang telah 
didefinisikan.  
Catatan: Pengendalian ini berfungsi untuk 
pengendalian secara detective. 

Chief Operating Officer 
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LK Kode Aktivitas Proximility Information Penanggung jawab Dokumen 

S
o

u
rc

e
 d

a
ta

 c
o

ll
ec

ti
o

n
 a

n
d

 e
n

tr
y
 

P2
5 

Pastikan bahwa pesan kesalahan ada pada 
waktu yang tepat secara automatis pada 
setiap transaksi yang salah sehingga 
transaksi yang salah  tidak dapat diproses 
kecuali telah dikoreksi. 
Catatan : 

a. Pengendalian ini berfungsi untuk 
pengendalian secara detective. 

b. Kesalahan yang gagal diperbaiki harus
masuk ke log dan lakukan peninjauaan dan
ditindaklajuti dalam jangka waktu tertentu.

After risk 
event 

Accuracy 
Validity 
Effectivene
ss 
Integrity 

Chief Operating Officer 
a. Dokumen terkait hasil

ulasan pemerosesan yang
efektif.

b. Dokumen terkait pembagian
peran dan tanggung jawab

c. Dokumen terkait 
pengalokasian level otoritas 

d. Dokument terkait 
pengalokasian  hak akses

e. Dokumen terkait analisa
sebab akibat dan disetai
dengan rekomendasiP2

6 

Pastikan kesalahan ditinjau, diperbaiki 
dalam waktu yang wajar oleh personil yang 
tepat sesuai dengan konfigurasinya. 
Catatan: 

a. Pengendalian ini berfungsi untuk 
pengendalian secara detective 

b. Bila perlu insiden dipelihara sehingga
menjadi sebuah perhatian oleh pihak
manajemen.

c. Pastikan terdapat alat pemantau automatis
yang digunakan untuk mengidentifikasi,
memantau, dan mengelolah kesalahan
sehingga insiden terpelihara dan menjadi
sebuah perhatian oleh pihak manajemen

Managem
ent riview 

Accuracy 
Segregation 
of duties 
Availability Chief Operating Officer 
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LK Kode Aktivitas Proximility Information Penanggung jawab Dokumen 

S
o

u
rc

e
 d

a
ta

 c
o

ll
ec

ti
o

n
 a

n
d

 e
n

tr
y
 

P2
7 

Pastikan bahwa sumber dokumen disimpan 
dengan aman dan baik oleh bagian  bisnis 
dan IT secara hybrid pada setiap transaksi 
dalam janka waktu tertentu. 
Catatan : 

a. Pengendalian ini berfungsi untuk 
pengendalian secara preventif

b. Sumber dokumen disimpan dan rekaman
atau inputan ke sisitem disimpan pada
jangka waktu tertentu sesuai dengan
prasyarat masing masing unit atau
department

Point of risk 
Availability 
Compliance Chief Operating Officer 

f. Dokumen terkait hasil
ulasan pemerosesan yang
efektif.

g. Dokumen terkait pembagian
peran dan tanggung jawab

h. Dokumen terkait 
pengalokasian level otoritas 

i. Dokument terkait 
pengalokasian  hak akses

j. Dokumen terkait analisa
sebab akibat dan disetai
dengan rekomendasi

A
cc

u
ra

cy
, 

co
m

p
le

te
n

es
s 

a
n

d
 

a
u

th
en

ti
ci

ty
 c

h
ec

k
s 

P3
1 

P3
1A

 Pastikan data transaksi yang telah 
diverifikasi secara automatis pada setiap 
transaksi dekat dengan poin-poin yang ada 
pada saat entry data. 

Point of risk 

Completenss 
Accuracy 
Validity 
Compliance 

Chief Operating Officer 

a. Dokumen terkait pembagian
peran dan tanggung jawab

b. Dokumen pengalokasi 
level otoritas

c. Dokumen terkait 
pengalokasian hak akses

d. Dokumen terkait analisa
sebab akibat disertai
rekomendasi

e. Dokuumen sebab akibat
kesalah

f. Dokumen terkait prasyarat
penyimpanan

P3
1B

 

Pastikan data transaksi yang dihasilkan oleh 
orang maupun inputan yang dihasilkan oleh 
sistem ataupun interface patuh terhadap 
pengendalian.  
Catatan: 
a. Pengendalian ini berfungsi untuk 

pengendalian secara detective 
b. Pengendalian bertujuan untuk memeriksa

memeriksa akurasi, kelengkapan, dan

Chief Operating Officer 
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LK Kode Aktivitas Proximility Information Penanggung Jawab Dokumen 

A
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u
ra
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, 
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m

p
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n
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s 

a
n

d
 a

u
th

en
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 c
h

ec
k

s 

PA
31

 

validitas. Apabila diperlukan jangan berhenti 
melakukan validasi saat terjadi kesalahan 
pertama. Memberikan pesan kesalahan yang 
dimengerti dan segera lakukan 
remediasi/perbaikan 

Point of risk 
Completeness 
Accuracy 
Validity 
Compliance 

 

a. Dokumen terkait pembagian 
peran dan tanggung jawab 

b. Dokumen pengalokasi  
level otoritas 

c. Dokumen terkait 
pengalokasian hak akses 

d. Dokumen terkait analisa 
sebab akibat disertai 
rekomendasi 

e. Dokuumen sebab akibat 
kesalah 

f. Dokumen terkait prasyarat 
penyimpanan 

PA
32

 

Pastikan terdapat pengendalian untuk 
memastikan akurasi, kelengkapan, 
keabsahan, dan kepatuhan terhadap 
persyaratan peraturan dari input secara 
automatis pada setiap transaksi. 
Catatan: 
a. Pengendalian ini berfungsi untuk 

pengendalian secara detective 
b. Pengendalian yang dapat dilakuan 

terhadap data  data transaksi  mencakup 
urutan, batas, jangkuan, validitas, 
kewajaran, eksistensinya, kunci 
verivikasi, cek digit, kelengkapan   

Point of risk 

Completeness 
Accuracy 
Effectiveness 
Compliance 
 
 

Chief Operating Officer 

PA
33

 

Pastikan terdapat penerapan akses kontrol dan 
mekanisme peran dan tanggung jawab sesuai 
dengan konfigurasi pada setiap akan 
melakukan sebuah transaksi 

Catatan: Pengendalian ini berfungsi untuk 
pengendalian secara preventive. 

Point of risk 

Authorization 
Segregation 
of duties 
Confidentlity 
Compliance 
Effiency 

Chief Operating Officer 
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LK Kode Aktivitas Proximility Information Penanggung Jawab Dokumen 

A
cc

u
ra

cy
, 

co
m

p
le

te
n

es
s 

a
n

d
 a

u
th

en
ti

ci
ty

 c
h

ec
k

s P3
4 

Pastikan bahwa  terdapat persyaratan 
pemisahan tugas untuk memulai sebuah 
transaksi pada aplikasi atau sistem sesuai 
dengan konfigurasinya 
Catatan :  
a. Pengendalian ini berfungsi untuk 

pengendalian secara preventive 
b. Pemisahan tugas untuk sebuah transaksi 

meliputi inputan, modifikasi dan otorisasi 
data transaksi.  

Point of risk 

Authorization 
Segregation 
of duties 
Confidentlity 
Compliance 
Effiency 

Chief Operating Officer 
 

a. Dokumen terkait pembagian 
peran dan tanggung jawab 

b. Dokumen pengalokasi  
level otoritas 

c. Dokumen terkait 
pengalokasian hak akses 

d. Dokumen terkait analisa 
sebab akibat disertai 
rekomendasi 

e. Dokuumen sebab akibat 
kesalah 

f. Dokumen terkait prasyarat 
penyimpanan 

P3
5 

Pastikan bahwan Transaksi yang gagal 
divalidasi di masukkan ke dalam sebuah file 
secara automatis pada setiap transaksi yang 
salah.  
Catatan :  
a. Pengendalian ini berfungsi untuk 

pengendalian secara Detective  
b. Melaporkan semua kesalahan secara tepat 

waktu dan tidak melakukan penundan 
terhadap transaksi yang valid. 

After of risk 

Accuracy 
Validity 
Effectiveness 
Integrity 
 

Chief Operating Officer 

P3
6 

Pastikan  terdapat analisa sebab akibat 
kegagalan secara manual pada setiap 
transaksi yang salah. 
Catatan : Pengendalian ini berfungsi untuk 
pengendalian secara detective 

After of risk 
Completeness 
Availability 
reliability 

Chief Operating Officer 
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P4
1 

Pastikan terdapat mekanisme untuk 
memberikan kewenangan (authorise) untuk 
memulai sebuah proses transaksi sesuai 
dengan konfigurasi yang telah ditentukan.  . 
Catatan :  
a. Pengendalian ini berfungsi untuk 

pengendalian secara preventive 
b. agar aplikasi dan alat-alat yang tepat 

hanya digunakan oleh yang berwenang 

Point of risk 

Authorization 
Segregation 
of duties 
Confidentlity 
Compliance 
Effiency 

Chief Operating Officer 
Business Process Owners 
Chief Financial Officer 

a. Dokumen pengalokasi  
level otoritas 

b. Dokumen terkait 
pengalokasian hak akses 

c. Dokumen terkait 
prasyarat penyimpanan 

d. Dokumen terkait Bukti 
koreksi kesalahan atau 
error beserta 
pemulihannya (sebelum 
dan sesudah. 

e. Dokumen terkait analisa 
sebab akibat disertai 
rekomendasi 

f. Dokuumen sebab akibat 
kesalah 

g. Dokumen terkait catatan 
transaksi 

P4
2 

Pastikan terdapat pemeriksaan pemrosesan 
yang lengkap dan akurat secara rutin, 
pengendalian kelengkapan dan keakuratan 
dilakukan dengan pengendalian automatis 
pada setiap transaksi  
Catatan: 
a. Pengendalian ini berfungsi untuk 

pengendalian secara detective 
b. Pengendalian dapat berupa pememeriksaan 

urutan dan duplikasi kesalahan, transaksi 
atau jumlah record, cek integritas 
referensial, kontrol dan hash total, berbagai 
pemeriksaan dan buffer overflow. 

Point of risk 
Completeness 
Accuracy 
reliability 

Chief Operating Officer 
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P4
3 

Pastikan bahwa transaksi yang gagal 
divalidasi dilaporkan dan dibukukan atau 
disimpan ke sebuah file secara automatis. 
Catatan :  

a. Pengendalian ini berfungsi untuk 
pengendalian secara detective 

b. Memastikan bahwa pemrosesan transakasi 
yang valid tidak tertunda dan semua 
kesalahan dilaporkan secara tepat waktu. 
Memastikan bahwa informasi tentang 
kegagalan pemrosesan disimpan untuk 
analisa akar penyebab yang nantinya dapat 
digunakan untuk deteksi dini atau 
pencegahan kesalahan. 

After of risk 

Accuracy 
Validity 
Integrity 
Reliability 

Chief Operating Officer 

 

a. Dokumen pengalokasi  
level otoritas 

b. Dokumen terkait 
pengalokasian hak akses 

c. Dokumen terkait prasyarat 
penyimpanan 

d. Dokumen terkait Bukti 
koreksi kesalahan atau error 
beserta pemulihannya 
(sebelum dan sesudah. 

e. Dokumen terkait analisa 
sebab akibat disertai 
rekomendasi 

f. Dokuumen sebab akibat 
kesalah 

g. Dokumen terkait catatan 
transaksi P4

4 

Pastikan bahwa transaksi yang gagal 
divalidasi menunggu tindak lanjut yang 
dilakukan sampai kesalahan diatasi  atau 
transaksi dibatalkan yang dilakukan secara 
hybrid. 
Catatan : Pengendalian ini berfungsi untuk 
pengendalian secara detective 

After of risk 

Accuracy 
Validity 
Integrity 

 

Chief Operating Officer 
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P4
5 

Pastikan urutan setiap transaksi dengan 
benar  secara automatis dari pekerjaan yang 
telah didokumentasikan dan 
dikomunikasikan kepada operasional TI.  
Catatan: 
a. Pengendalian ini berfungsi untuk 

pengendalian secara preventive. 
b. Output pekerjaan harus mencakup informasi

yang cukup mengenai pekerjaan berikutnya
untuk memastikan bahwa data yang tidak
tepat ditambahkan, diubah atau hilang
selama pemrosesan.

Point of risk 
Accuracy 
Availability 
Reliability 

Chief Operating Officer 

a. Dokumen pengalokasi  level
otoritas

b. Dokumen terkait 
pengalokasian hak akses

c. Dokumen terkait prasyarat
penyimpanan

d. Dokumen terkait Bukti
koreksi kesalahan atau error
beserta pemulihannya
(sebelum dan sesudah.

e. Dokumen terkait analisa
sebab akibat disertai
rekomendasi

f. Dokuumen sebab akibat
kesalah

g. Dokumen terkait catatan
transaksiP4

6 

Pastikan bahwa setiap transaksi memiliki 
verifikasi yang unik dan berurutan secara 
automed pada setiap transaksi. 

Catatan: 
a. Pengendalian ini berfungsi untuk 

pengendalian secara preventive 
b. Verivikasi unik meliputi tanggal, waktu dan

indeks.

Point of risk Completeness 
Reliability 

Chief Operating Officer 
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LK Kode Aktivitas Proximility Information Penanggung jawab Dokumen 
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P4
7 

Pastikan terdapat pemeliharan audit trail 
secara automatis terhadap transaksi yang 
diproses.  
Catatan :  
a. Pengendalian ini berfungsi untuk 

pengendalian secara detective. 
b. Pemeliharan audit trail dapat berupa  

komponen yang meliputi tanggal, waktu 
input dan identifikasi pennguna dimana 
komponen audit trail ada yang disajikan 
pada sebuah list. 

Point of risk 

Accuracy 
Confidentliiy 
Integrity 
Compliance 
 

Chief Operating Officer 

 

 

a. Dokumen pengalokasi  
level otoritas 

b. Dokumen terkait 
pengalokasian hak akses 

c. Dokumen terkait prasyarat 
penyimpanan 

d. Dokumen terkait Bukti 
koreksi kesalahan atau 
error beserta pemulihannya 
(sebelum dan sesudah. 

e. Dokumen terkait analisa 
sebab akibat disertai 
rekomendasi 

f. Dokuumen sebab akibat 
kesalah 

g. Dokumen terkait catatan 
transaksi 

P4
8 

Pastikan integritas data tetap terjaga secara 
automatis untuk setiap transaksi, selama 
gangguan yang tak terduga dalam 
pengelolahan data yang menggunakan 
sistem.  
Pastikan bahwa pengendalian ada saat 
terjadi gangguan yang tidak terduga 
Catatan :  
a. Pengendalian ini berfungsi untuk 

mengkonfirmasi integritas data setelah 
pengelolahan yang digunakan untuk 
menyelesaikan masalah operasional. 
Setiap perubahan yang dilakukan harus 
dilaporkan dan disetujui oleh pemilik 
bisnis. 

Point of risk 
Accuracy 
Validity 
Integrity 
 

Chief Operating Officer 
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LK Kode Aktivitas Proximility Information Penanggung jawab Dokumen 
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 b. Pengendalian ini berfungsi untuk 
pengendalian secara preventive    

 

P4
9 

Pastikan bahwa pihak manajemen 
melakukan Rekonsiliasi terhadap semua 
berkas perhari(daily) secara hybrid. 
Catatan : Pengendalian ini berfungsi untuk 
pengendalian secara detective. 

Managemen
t riview 

Completeness 
Accuracy 
 

Chief Operating Officer 

O
u

tp
u

t 
h

a
n

d
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n
g
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w

, 
re

c
o

n
ci
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a
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o
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a
n
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P5
1 

Pastikan saat melakukan penanganan dan 
pengendalian output dari aplikasi 
mengikuti prosedur yang telah dibuat 
terkait prasyarat privasi dan keamanan 
sesuai denga konfigurasi yang telah 
ditetapkan pada setiap output transaksi. 
Catatan : 
a. Pengendalian ini berfungsi untuk 

pengendalian secara preventive. 
b. definisikan, komunikasikan dan ikuti 

prosedur untuk pendistribusian output 

Point of risk 
Authorization 
Confidentlity 
Compliance 
 

Chief Operating Officer 

a.  Dokumen terkait 
pembagian peran dan 
tanggung jawab 

b. Dokumen pengalokasi  
level otoritas 

c. Dokumen terkait 
pengalokasian hak akses 

d. Dokumen terkait hasil 
ulasan pemerosesan efektif 

e. Dokumen terkait Laporan 
hasil pemerosesa 

f. Dokumen terkait Laporan 
hasil pelanggaran atau 
keasalahan 

g. Dokumen terkait catatan 
transaksi 
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LK Kode Aktivitas Proximility Information Penanggung jawab Dokumen 
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P5
2 

Pastikan terdapat prosedur untuk 
memperhitungkan pengecualian dan 
penolakan dari output yang sensitive  yang 
didasarkan oleh audit trail. Prosedure 
dilakukan secara automatis dimana 
prosedur ini dilaksanakan pada setiap 
output transaksi. 
Catatan : pengendalian ini berfungsi untuk 
pengendalian secara detective. 

After of risk 

Accuracy 
Confidentlity 
Integrity 

Chief Operating Officer 
Business Process Owners 
Chief Financial Officer 

a. Dokumen terkait 
pembagian peran dan 
tanggung jawab

b. Dokumen pengalokasi
level otoritas

c. Dokumen terkait 
pengalokasian hak akses 

d. Dokumen terkait hasil
ulasan pemerosesan
efektif

e. Dokumen terkait Laporan
hasil pemerosesa

f. Dokumen terkait Laporan
hasil pelanggaran atau
keasalahan

g. Dokumen terkait catatan
transaksi

P5
3 

Pastikan terdapat pengendalian yang 
dilakukan dengan membandingkan catatan 
output yang dilakukan secara hybrid 
dimana pengandalia ini setiap hari(daily) 
Catatan : pengendalian ini berfungsi untuk 
pengendalian secara detective. 

Management 
riview 

Completeness 
Accuracy 
Effectiveness 
Reliability 

Chief Operating Officer 

P5
4 

Pastikan bahwa terdapat tindakan validasi, 
kelengkapan dan akurasi secara automatis 
pada setiap output yang akan digunakan 
kembali. 
Catatan : pengendalian ini berfungsi untuk 
pengendalian secara detective. 

Point of risk 

Accuracy 
Effectiveness 
Compliance 
Reliability 

Chief Operating Officer 
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LK Kode Aktivitas Proximility Information Penanggung jawab Dokumen 
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P5
5 

Pastikan bahwa pemilik proses bisnis 
mengoreksi hasil akhir perharinya(daily) 
sesuai dengan klasifikasi kerahasiaan 
berdasarkan konfigurasi. 
Catatan : pengendalian ini berfungsi untuk 
pengendalian secara preventive 

Management 
riview 

Completeness 
Accuracy 
Confidentlity 
Integrity 

Chief Operating Officer a. Dokumen terkait pembagian
peran dan tanggung jawab

b. Dokumen pengalokasi 
level otoritas

c. Dokumen terkait 
pengalokasian hak akses

d. Dokumen terkait hasil 
ulasan pemerosesan efektif 

e. Dokumen terkait Laporan
hasil pemerosesa

f. Dokumen terkait Laporan
hasil pelanggaran atau
keasalahan

g. Dokumen terkait catatan
transaksi

P5
6 

Pastikan Terdapat pengendalian saat 
aplikasi menghasilkan output transaksi 
yang sensitive, pengendalian dapat berupa 
penentuan personel yang dapat menerima 
output yang sensitive berdasarkan 
konfigurasi yang telah ditentukan. 
Catatan: 
a. pengendalian ini berfungsi untuk 

pengendalian secara preventive 
b. Output dokumen sensitive dikenali melalui

label atau tanda yang telah ditentukan oleh
manajemen.

Point of risk 

Authorization 
Segregation of 
duties 
Confidentlity 
Integrity 

Chief Operating Officer 
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Lampiran 6 Dokumen Verivikasi 

KUESIONER PENILAIAN 
PANDUAN PENGENDALIAN APLIKASI 

PETUNJUK PENGISIAN 

Pada kuesioner penilaian panduan pengendalian aplikasi untuk manajemen peralatan 

dan kalibrasi dapat Bapak/Ibu isi dengan mencentang salah satu pilihan jawaban yang 

dianggap paling bisa mewakili kondisi yang sebenarnya dari penyusunan panduan 

pengendalian aplikasi untuk manajemen peralatan dan kalibrasi 

Untuk kebutuhan diatas dimohon sekiranya Bapak/Ibu sebagai responden dapat 

mengisi kuesioner ini dengan baik. Dikarenakan, jawaban dari Bapak/Ibu sangat 

berpengaruh dalam proses perbaikan penyusunan panduan pengendalian aplikasi untuk 

manajemen peralatan dan kalibrasi pada salah satu perusahaan penerbangan. 

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Bahasa yang digunakan jelas dan mudah 
digunakan. 

 Tidak jelas dan sulit dipahami

 Cukup jelas dan dan cukup mudah
dipahami

 Jelas dan mudah dipahami

 Sangat jelas dan mudah dipahami

2 Istilah yang digunakan mudah 
dipahami. 

 Sulit dipahami

 Cukup mudah dipahami

 Mudah dipahami

 Sangat mudah dipahami

3 
Panduan pengendalian aplikasi,secara 
operasional mudah dilaksanakan. 

 Sulit dilaksanakan

 Cukup mudah dilaksanakan

 Mudah dilaksanakan

 Sangat mudah dilaksanakam

CATATAN 
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CHECK LIST GROUP DISKUSI 
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Lampiran 7 Rekapitulasi Verivikasi Panduan Pengendalian aplikasi dengan kuisioner dan FGD (Forum Group Discussion) 
 
A. Rekapitulasi Kuesioner Penilaian Panduan Pengendalian Aplikasi

No Responden 
Jawaban Pertanyaan No 

Komentar 1 2 3 
a b c d a b c d a b c d 

1 Responden 1 – – √ – – – √ – – √ – – a) Dicek kembali apakah istilah tersebut ada pada bab 3 jika tidak ada dihapus
saja pada bab 3, jika di bab 3 ada yang tidak terdefinisi pada daftar istilah
tolong di tambah

b) Konsisten untuk penggunaan bahasa klu di depan automed dibelakan juaga
automed bukan automatis dan untuk bahasa konfigurasi

c) Sederhanakan beberapa poin pada bagian istilah
d) Tanggung jawab untuk cfo tidak dimasukan

Ceo:GM unit
Cco :m.ppc m.prod
Bpo :gm unit, mppc, mprod

e) Hal yang berkaitan dengan pengendalian akses kontrol belum bisa terlaksana
dengan baik dikarenakan pegawai pihak ketiga tidak memiliki user id untuk
masuk ke aplikasi jika pengendalian ini dilaksanakan akan mengganggu
kegiatan operasional kecuali terdapat solusi untuk menyelesaikannya
dengaan pendefinisian mekanisme pemberian autorisasi

f) Saat akses kontrol belum terlaksana dengan baik pastinya mekanisme rekam
jejak/ audit trail juga tidak bisa terlaksana.

2 Responden 2 – √ – – – √ – – – – √ – 

3 Responden 3 – – √ – – √ – – – – √ – 

4 Responden 4 – √ – – – √ – – – – √ – 

Skor 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Jumlah Skor 0 4 6 0 0 6 3 0 0 2 9 0 

Rata – Rata Skor 2,5 2,25 2,75 

Keterangan : 
1a : Tidak Jelas dan Sulit dipahami. 
1b : Cukup Jelas dan Cukup Mudah dipahami. 
1c : Jelas dan Mudah dipahami. 
1d : Sangat jelas dan Sangat Mudah dipahami. 

2a : Sulit dipahami. 
2b : Cukup Mudah dipahami. 
2c : Mudah dipahami. 
2d : Sangat Mudah dipahami. 

3a : Sulit dilaksanakan. 
3b : Cukup Mudah dilaksanakan. 
3c : Mudah dilaksanakan. 
3d : Sangat Mudah dilaksanakan. 
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B. Hasil Forum Group Dicussion

No Kode 
Jawaban Group 

Komentar 
Ya Tidak 

1 P21A √ – Tambahan daftar istilah untuk kriteria ketepatan waktu 
(timeleness). 

2 P21B √ – Beri contohnya agar lebih mengarahkan. 

3 P22 √ – – 

4 P23A √ – 
Sudah dilaksanakan meskipun akses kontrol belum 
terlaksanakan dengan baik karena keterbatasan 
otorisasi(reg) 

5 P23B – √ 
Perencanaan = ok ,bisa dilaksanakan  
Kondisi = susah dikarenakan pihak ketiga tidak memiliki 
id akses (keterbatasan otorisasi) 

6 P24A √ – – 
7 P24B √ – – 
8 P25 √ – – 

9 P26 √ – Secara operasional sudah terlaksana namun dari sudut 
pandang otorisasi masih belum, 

10 P27 √ – 
Harus karena ada sebuah aturan perusahan mengenai 
penyimpanan dokumen.(sebagai bukti ataupun berkas 
untuk audit) selama 2 tahun 

11 P31A √ – – 
12 P31B √ – – 
13 PA32 √ – – 

14 PA33 – √ 
Plan = ok dan bisa dilaksanakan  
Kondisi = susah dikarenakan pihak ketiga tidak memiliki 
id akses(keterbatasan  otorisasi akibat aturan) 

15 P34 – √ 
Plan = ok, bisa dilaksanakan 
Kondisi = susah dikarenakan pihak ketiga tidak memiliki 
id akses(keterbatasan  otorisasi akibat aturan) 

16 P35 √ – – 
17 P36 √ – – 

18 P41 √ – Bisa dilksanakan untuk menyelesaikan permasalahan 
terkait kontrol akses dan penambahan otrisasi 

19 P42 √ – – 
20 P43 √ – – 
21 P44 √ – – 
22 P45 √ – – 
23 P46 √ – – 

24 P47 – √ Plan ok 
Terkendala keterbatasan otrisasi 

25 P48 √ – – 
26 P49 √ – – 
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No Kode 
Jawaban Group 

Komentar 
Ya Tidak 

27 P51 – √ 
Plan : ok 
Belum terlaksan dengan baik dikarenakan akses kontrol 
terbatas(reg) 

28 P52 – √ Karena permasalahan akses kontrol yang terbatas 

29 P53 √ – – 
30 P54 √ – – 
31 P55 √ – – 
32 P56 – √ – 

Jumlah 
Jawaban 25 7 

Maksimal 
Jawaban 32 32 
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