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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

BAB III METODE PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Gambaran Umum Perusahaan 

3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 RS Ken Saras dibangun pada tahun 2007 dengan ijin Bupati Semarang nomor 

648/049761/2009, dan resmi berdiri pada pertengahan tahun 2010. Terletak di 

kecamatan Bergas, Ungaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 

tanah 50.000m2 dan luas bangunan 16.000 m2 terdiri dari 5 lantai, RS Ken Saras 

menjadi rumah sakit dengan lokasi yang cukup strategis karena berada di pinggir 

jalan utama Ungaran. Saat ini Rumah Sakit Ken Saras merupakan Rumah Sakit Kelas 

C yang kedepannya akan dikembangkan menjadi Rumah Sakit Kelas B. 

RS Ken Saras berdiri karena dorongan kemanusiaan, belas kasih dan empati 

yang mendalam atas penderitaan sesama yang memerlukan penanganan segera dan 

juga sebagai wujud pengabdian terhadap masyrakat luas, melalui penggunaan/ 

penerapan teknologi modern, serta pelayanan sesuai tuntutan masyarakat yang terus 

menerus meningkat sehingga dapat menghasilkan kualitas yang prima. Rumah Sakit 

Ken Saras dilengkapi dengan peralatan modern yang canggih, sehingga mampu 
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menjawab tantangan jaman dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi seiring 

dengan ilmu dan teknologi masa kini. 

RS Ken Saras menyediakan pelayanan-pelayanan meliputi fasilitas rawat 

jalan, rawat inap, IGD, IBS, Medical CheckUp, dan berbagai pelayanan penunjang 

medis lainnya yang sesuai dengan persyaratan standarisasi akreditasi rumah sakit. 

RS Ken Saras menggunakan aplikasi software bernama SIM RS, SIM RS adalah 

sebuah software yang dirancang secara langsung oleh PDE (Pusat Data Elektronik) 

pada tahun 2003 dan software SIM RS ini hanya diperuntukan penggunaannya bagi 

rumah sakit.  

 

3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

 RS Ken Saras memiliki visi “Menjadi Rumah Sakit rujukan kelas B 

pendidikan di Jawa Tengah yang peduli pada masyarakat, terakreditasi paripurna dan 

unggul dalam pelayanan kanker, trauma, intensif, jantung dan estetika dan kecantikan 

pada tahun 2020” 

Visi rumah sakit merupakan kekuatan yang memandu rumah sakit dalam 

mencapai status masa depan rumah sakit, seperti lingkup, keuntungan, efikasi, 

penerimaan masyarakat, reputasi, mutu produk dan atau pelayanan, serta ketrampilan 

tenaga kerja.  
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Sementara misi rumah sakit adalah melaksanakan upaya kesehatan secara 

berdaya guna dengan mengutamakan upaya kesehatan secara serasi dan terpadu 

dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Untuk 

menyelenggarakan tugas tersebut, rumah sakit mempunyai fungsi : 

a. Menyelenggarakan pelayanan medik 

b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis 

c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan 

d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan 

e. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan 

f. Menyelenggarakan pelayanan penelitian dan pengembangan 

g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi 

 

RS Ken Saras juga memiliki motto yang dipegang sampai saat ini yaitu “Saras Itu 

Sehat Dan Membahagiakan”. Disamping dengan visi, misi, dan motto yang ada, RS 

Ken Saras juga dilandasi oleh tata nilai yang menjadi peningkat semangat kerja bagi 

seluruh pegawai rumah sakit. Adapun tata nilai tersebut yaitu : 

 Kerendahan Hati 

 Kesediaan melayani 

 Keterbukaan 
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 Empati 

 Andal 

 Keselamatan 

 Akuntabel 

 Jujur 

 Adil 

 Kebersamaan 

 

3.1.3 Struktur Organisasi 

Rumah Sakit Ken Saras dipimpin oleh seorang direktur utama, yang dalam 

pekerjaannya dibantu oleh beberapa komite yaitu komite PRA (Pengendalian 

Resistensi Antibiotik), komite PMKP (Peningkatan Mutu & Keselamatan Pasien), 

komite PPI (Pencegahan & Pengendalian Infeksi), komite PPA, komite Keperawatan, 

komite Medis, komite Etik, komite Etik Penelitian, SPI (Satuan Pengawas Internal), 

TIM, dan Sekretariat. Direktur utama juga membawahi tiga direktur lainnya, yang 

adalah direktur pelayanan, direktur keuangan, dan direktur umum. 

Direktur pelayanan dibantu oleh Case Manager membawahi bidang 

keperawatan, bidang medis, bidang penunjang medis. Bidang keperawatan dan 

bidang medis sendiri membawahi seksi IRNA (Instansi Rawat Inap), IRJA (Instansi 

Rawat Jalan), IGD, IRB (Instansi Ruang Bersalin), IBS (Instansi Bedah Sentral), ISS 

(Instansi Sterilisasi Sentral), IEK (Instansi Ekstetik Kecantikan), IHD (Instansi 
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Hemodialisa), dan IRIN (Instansi Rawat Intensif). Bidang penunjang medis 

membawahi seksi IRM (Instansi Rekam Medis), Instansi Rehabilitasi Medis, Instansi 

Farmasi, Instansi Laboratorium, Instansi Radiologi, Instansi Gizi, Instansi Perawatan 

Jenazah. 

 Direktur Keuangan membawahi bidang pengadaan, bidang keuangan, bidang 

logistik dan bidang akuntansi.  

 Direktur Umum membawahi SDM (Sumber Daya Manusia), Instansi SIM 

(Sistem Informasi Manajemen), Perencanaan dan Pengembangan, Hukum & Humas, 

Diklat, Pemasaran, dan PUDIR (Pembantu Umum Direktur). PUDIR sendiri 

membawahi IPS dan Bidang Umum & Prasarana. Struktur organisasi dari RS Ken 

Saras dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Struktur Organisasi Divisi Farmasi ditetapkan oleh Direktur RS Ken Saras melalui 

proses evaluasi, analisa dan telaah dengan mempertimbangkan peningkatan mutu 

pelayanan dan mengantisipasi perubahan standar pelayanan kefarmasian baik 

nasional maupun internasional. Adapun Struktur Organisasi Divisi Farmasi RS Ken 

Saras sebagai berikut : 
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Berdasarkan struktur organisasi diatas, uraian jabatannya adalah sebagai berikut : 

A. Kepala Instalasi Farmasi 

1. Kedudukan 

a. Nama Jabatan Atasan Langsung 

Direktur Pelayanan 

 

 

b. Nama Jabatan Bawahan Langsung 

1) Apoteker 

2) Tenaga Teknis Kefarmasian 

3) Petugas Administrasi 
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4) Petugas Umum 

 

2. Pelaksanaan Tugas 

a. Uraian Tugas 

1) Merencanakan, mengkoordinasi, mengatur dan 

mengembangkan pemberdayaan operasional sumber daya yang 

ada dalam lingkup instalasi farmasi yang menjadi tanggung 

jawabnya dalam rangka terselenggaranya visi dan misi rumah 

sakit, 

2) Menyusun Prosedur Kerja dan Standar pencapaian kerja secara 

tertulis di Instalasi Farmasi yang merupakan pedoman kerja dan 

tolak ukur pelaksanaan kerja di Instalasi Farmasi, 

3) Menjamin terlaksananya pedoman, ketentuan dan kode etik 

yang berlaku dilingkungan Instalasi Farmasi, 

4) Mengkoordinasi, memotivasi dan mengembangkan karyawan 

Instalasi Farmasi kearah pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan, 

5) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan,  

6) Memegang teguh rahasia jabatan. 
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b. Tanggung Jawab 

1) Terlaksananya Rencana kerja Instalasi Farmasi, 

2) Terlaksananya tata cara kerja Instalasi Farmasi, 

3) Terlaksananya pelaksanaan tugas bawahan dan penggunaan 

fasilitas Instalasi Farmasi, 

4) Kelancaran dan ketertiban administrasi dan kerumah tanggan 

Instalasi Farmasi, 

5) Terlaksananya laporan berkala di lingkungan Instalasi Farmasi, 

6) Tersedianya rancangan standar asuhan dan pelayanan Instalasi 

Farmasi, 

7) Terlaksananya penempatan tenaga Instalasi Farmasi sesuai 

kebutuhan, 

8) Terlaksananya program mutasi tenaga Instalasi Farmasi, 

9) Terealisasinya kebutuhan tenaga dan fasilitas lingkungan 

Instalasi Farmasi, 

10) Pengembangan tenaga Instalasi Farmasi, 
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11) Terlaksananya standar operasional prosedur di lingkungan 

Instalasi Farmasi, 

12) Terlaksananya rencana kerja kursus penyegaran dan ceramah 

ilmiah bagi petugas Instalasi Farmasi, 

13) Kelancaran kegiatan/program orientasi bagi petugas baru di 

Instalasi Farmasi, dan 

14) Keobyektifan dan kebenaran dalam penilaian evaluasi kinerja. 

15) Melakukan supervise pelayanan farmasi atau kefarmasian 

(pharmaceuticals). 

 

c. Wewenang 

1) Meminta petunjuk, saran, informasi kepada Direktur Pelayanan, 

2) Memberikan bimbingan dan pengarahan pelaksanaan tugas 

bawahan dilingkungan Instalasi Farmasi, 

3) Mengkoordinasi, mengendalikan dan mengawasi 

pelaksanaan/penerapan administrasi serta penggunaan fasilitas 

Instalasi Farmasi, 

4) Memberikan masukkan/usulan kepada atasan, 

5) Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang 

kepala Instalasi Farmasi, 
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6) Menegur bawahan jika melanggar disiplin kerja, dan 

7) Menilai bawahan. 

 

B. Apoteker 

1. Kedudukan 

a. Nama Jabatan Atasan Langsung 

Kepala Instalasi Farmasi  

b. Nama Jabatan Bawahan Langsung 

1) Tenaga Teknis Kefarmasian 

2) Petugas Administrasi 

3) Petugas Umum 

 

2. Pelaksanaan Tugas 

a. Uraian Tugas 

1) Membantu Ka. Instalasi Farmasi dalam menyusun program 

kerja tahunan dan menyusun jadwal dinas,  

2) Memberikan informasi mengenai obat kepada pasien,  

3) Melakukan pelayanan informasi obat kepada pasien, keluarga 

pasien, tenaga medis lain,  
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4) Melakukan pemantauan efek samping obat dan 

mendokumentasikannya,  

5) Melakukan konsultasi obat kepada pasien, menerima dan 

mencatat keluhan dari bangsal maupun dari pasien,  

6) Membantu Ka. Instalasi Farmasi dalam mengelola perbekalan 

farmasi, yang meliputi :  

a) Merencanakan dan mengawasi stock opname,  

b) Menerima promosi obat baru,  

c) Menginventarisasi perbekalan farmasi yang hampir 

kadaluarsa dan mengelola dalam proses 

pengembaliannya,  

d) Membantu dalam merencanakan pembelian perbekalan 

farmasi,  

e) Melakukan pembelian perbekalan farmasi sesuai dengan 

perencanaan pembelian yang telah disepakati,  

f) Menerima permintaan pengembalian obat dari pasien, dan  

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.  

 

b. Tanggung Jawab 

1) Ketepatan dalam memberikan pelayanan informasi obat, 

2) Ketepatan dalam melakukan pemantauan efek samping obat, 
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3) Ketepatan dan kecepatan dalam menyusun program kerja 

tahunan dan jadwal dinas, 

4) Efektifitas dan efisiensi kerjasama gugus tugas lain di 

lingkungan RS. Ken Saras maupun instansi di luar RS Ken 

Saras, 

5) Kelancaran pelayanan di Instalasi Farmasi yang berkaitan 

dengan profesi apoteker, 

6) Efektifitas dan efisiensi penggunaan obat, 

7) Pelaksanaan kode etik, 

8) Ketepatan jenis obat yang diganti, 

9) Ketepatan jumlah, jenis dan harga obat yang dikembalikan, 

10) Perkembangan informasi obat, 

11) Ketepatan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja, 

dan 

12) Ketepatan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pimpinan. 

 

c. Wewenang 

1) Mengusulkan fasilitas/peralatan, 

2) Mengusulkan perubahan sistem kerja, 

3) Mengatur ketenagaan termasuk jadwal dinas, 

4) Meminta dan member informasi, bantuan ke gugus tugas lain di 

lingkungan RS Ken Saras maupun instansi luar RS Ken Saras, 
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5) Mengusulkan penggantian obat kepada dokter yang memberi 

resep, 

6) Merekomendasikan penambahan item obat baru ke Tim Farmasi 

dan Terapi, 

7) Menyetujui/menolak pengembalian obat dari pasien, 

8) Menerima/menolak promosi obat, 

9) Menyetujui/menolak permintaan bahan, 

10) Menggunakan sumber daya yang tersedia, dan 

11) Mengajukan kebutuhan sumber daya sesuai dengan tugas yang 

diberikan. 

 

C. Tenaga Teknis Kefarmasian 

1. Kedudukan 

a. Nama Jabatan Atasan Langsung 

Apoteker 

b. Nama Jabatan Bawahan Langsung 

- 

 

2. Pelaksanaan Tugas 

a. Uraian Tugas 

1) Melayani resep, 
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2) Membuat obat racikan yang diperlukan di ruang pelayanan 

farmasi (rivanol cair, PK cair, dermatol talk dll), 

3) Membuat permintaan perbekalan farmasi di ruang pelayanan, 

4) Meneliti dan menginformasikan masa kadaluarsa perbekalan 

farmasi di ruang pelayanan, 

5) Melayani perbekalan farmasi yang dibutuhkan oleh poliklinik 

dan bangsal, 

6) Membuat laporan pemakaian obat bius dan obat keras tertentu, 

7) Melakukan perawatan peralatan farmasi secara harian, dan 

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. 

 

b. Tanggung Jawab 

1) Akurasi pelayanan resep, 

2) Pelaksanaan standar prosedur operasional dalam melakukan 

pelayanan kefarmasian, 

3) Ketersediaan dan akurasi obat, 

4) Ketepatan jenis dan jumlah perbekalan farmasi yang diminta, 

5) Ketepatan informasi masa kadaluarsa, 

6) Ketepatan pemberian perbekalan farmasi, 

7) Ketepatan laporan pemakaian obat bius dan obat keras tertentu, 

8) Kebersihan dan fungsi peralatan farmasi, dan 

9) Ketepatan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pimpinan. 
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c. Wewenang 

1) Membuat salinan resep, 

2) Menolak pelayanan resep yang tidak sesuai persyaratan, 

3) Mengusulkan bahan dan fasilitas yang dibutuhkan, 

4) Menentukan jenis dan jumlah perbekalan farmasi, 

5) Meminta klarifikasi kepada Apoteker, 

6) Menggunakan fasilitas yang mendukung, 

7) Mengusulkan kebutuhan bahan, dan 

8) Mengajukan kebutuhan sumber daya sesuai dengan tugas yang 

diberikan 

 

D. Petugas Administrasi 

1. Kedudukan 

a. Nama Jabatan Atasan Langsung 

Apoteker 

b. Nama Jabatan Bawahan Langsung 

- 

2. Pelaksanaan Tugas 

a. Uraian Tugas 

1) Memberi/menghitung harga pada setiap resep yang masuk, 

2) Membantu dalam penyiapan dan penulisan etiket, 
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3) Memberi/menghitung obat di kartu obat untuk pasien rawat 

inap, 

4) Melakukan pengelolaan resep setelah resep selesai dibuat, dan 

5) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

 

b. Tanggung Jawab 

1) Pekerjaan administrasi instalasi farmasi, 

2) Pengelolaan resep, dan 

3) Terlaksananya segala tugas yang diberikan pimpinan 

 

c. Wewenang 

Mengajukan prasarana yang dibutuhkan kepada Ka. Instalasi 

Farmasi dalam melakukan tugas administrasi instalasi farmasi. 

 

E. Petugas Umum 

1. Kedudukan 

a. Nama Jabatan Atasan Langsung 

Tenaga Teknis Kefarmasian 

b. Nama Jabatan Bawahan Langsung 

- 
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2. Pelaksanaan Tugas 

a. Uraian Tugas 

1) Membantu Pekerjaan Tenaga Teknis Kefarmasian, 

2) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

 

b. Tanggung Jawab 

1) Pekerjaan Umum di instalasi farmasi, 

2) Terlaksananya segala tugas yang diberikan pimpinan 

 

c. Wewenang 

Mengajukan prasarana yang dibutuhkan kepada Ka. Instalasi 

Farmasi dalam melakukan tugas Umum instalasi farmasi. 

 

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah Rumah Sakit 

Ken Saras yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Dusun Kebonan No.KM. 29, 

Kebonan, Randugunting, Kec. Bergas, Semarang, Jawa Tengah. RS Ken 

Saras merupakan rumah sakit milik swasta yang berdiri pada pertengahan 

tahun 2010, pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh RS Ken Saras 

meliputi fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD, IBS, Medical CheckUp, dan 

berbagai pelayanan penunjang medis lainnya yang sesuai dengan persyaratan 
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standarisasi akreditasi rumah sakit. Adapun Objek penelitian peneliti adalah 

divisi Farmasi di RS Ken Saras. 

 

3.3 Sumber Data 

 a. Data Primer 

 Dikutip dari buku metode penulisan skripsi oleh Sulistyanto & Susilowati 

(2014), Data primer merupakan jenis dan sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), 

baik individu maupun kelompok. Peneliti memperoleh data dengan 

menggunakan metode survey langsung ke RS Ken Saras. Data primer 

diperoleh dari hasil wawancara mengenai penerapan pengendalian umum 

dan pengendalian aplikasi di RS Ken Saras. 

 b. Data Sekunder 

Dikutip dari buku metode penulisan skripsi oleh Sulistyanto & Susilowati 

(2014), Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh/dicatat 

oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa catatan, bukti, laporan 

historis yang tersusun dalam arsip. Dalam penelitian ini, data sekunder 

didapat dari hasil observasi dan dokumentasi berupa dokumen yang diinput 
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ke dalam sistem informasi rumah sakit dan printout display dari sistem 

informasi rumah sakit.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi lapangan. Dalam tahap ini peneliti menentukan metode pengumpulan 

studi lapangan supaya data yang diperoleh akurat, lengkap dan jelas. Metode 

ini dilakukan dengan cara melakukan peninjauan langsung pada keadaan 

perusahaan yang menjadi objek penelitian. Adapun metode yang akan 

digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara Personal 

Wawancara personal dilakukan untuk memperoleh data awal 

tentang gambaran umum perusahaan, sejarah perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, bidang usaha, serta struktur perusahaan di Rumah Sakit 

Ken Saras. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab secara lisan 

kepada pihak yang terkait langsung dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti. Peneliti melakukan tanya jawab kepada pemilik dan 

beberapa pegawai yang terkait dengan aktivitas pengendalian umum 

dan pengendalian aplikasi pada sistem informasi akuntansi divisi 

farmasi di RS Ken Saras 

2. Dokumentasi 
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Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

melihat, meminta, mencatat table, meminta screenshot dari form yang 

ada, dll. peneliti melakukan dokumentasi dengan memeriksa beberapa 

dokumen yang ada di RS Ken Saras seperti contoh screenshot menu 

utama login, faktur penjualan, dll.  

 

3. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data primer 

dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas atau kondisi 

perilaku subjek, objek, atau kejadian yang sistematik tanpa adanya 

pertanyaan atau komunikasi dengan pihak terkait dengan penelitian. 

Observasi dilakukan peneliti dengan cara mengamati proses 

pengendalian umum dan pengendalian aplikasi dari sistem informasi 

rumah sakit di divisi farmasi RS Ken Saras. Dengan melakukan 

observasi, peneliti dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dari 

masing-masing pengendalian. 

3.5 Jenis Data 

Menurut Sulistyanto & Susilowati (2014), suatu penelitian kualitatif segala 

sesuatunya tidak dapat diukur dengan sebuah angka, melainkan keterangan dari 

informasi yang diperoleh dan kemudian dianalisis oleh peneliti. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hasil wawancara personal, 

dokumentasi, serta observasi mengenai kinerja penggunaan SIM RS pada RS Ken 

Saras.  

3.6 Alat Analisis Data 

Cara-cara untuk mengevaluasi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi 

serta indicator untuk menilai keunggulan dan kelemahan sistem informasi pada RS 

Ken Saras sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Indikator Pengendalian Umum 

a. Pengawasan Personalia 

 

No Pengendalian Indikator 

1 Penetapan wewenang 

dan tanggung jawab 

-Ada job description yang jelas 

per karyawan 

-Ada tanggung jawab dari 

department dan individu 

2 Struktur Organisasi -Ada struktur organisasi yang 

tersusun dengan baik sehingga 

menandakan adanya pemisahan 

masing-masing fungsi dengan 
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otoritas dan tanggung jawab 

yang jelas 

-Ada pembagian dan 

penerapan tanggung jawab 

yang jelas pada masing-masing 

fungsi / tugas di dalam 

perusahaan. 

3 Praktik dan kebijakan 

tentang SDM (Sumber 

Daya Manusia)  

Ada kebijakan dan praktik 

meliputi pelatihan, 

pengevaluasian, pemberian 

kompensasi, dan promo 

karyawan yang jelas. 

4 Komitmen terhadap 

integritas dan nilai etika 

-Ada sebuah deskripsi perilaku 

tentang bagaimana yang jujur 

dan tidak jujur 

-Ada komitmen atas integritas 

sebagai prinsip dasar bekerja 

5 Filosofi dan gaya 

operasi manajemen 

-Ada pemahaman mengenai 

perilaku tanggung jawab untuk 

mencapai tujuan organisasi 

-Ada sanksi jika ada 
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pelanggaran yang dibuat oleh 

kayawan 

-Ada visi dan misi yang jelas di 

perusahaan 

 

b. Pengawasan Keamanan File 

 

No Pengendalian Indikator 

1 Penjagaan yang 

memadai terhadap 

kinerja dan aktiva 

-Ada pemisahan tugas yang 

efektif antar pegawai 

-Dibatasinya akses fisik 

menuju asset 

-Pemeliharaan terhadap catatan 

tentang asset dan informasi lain 

yang berharga 

-Membatasi akses ke ruang 

computer, file computer, dan 

penggunaan password 

2 Perencanaan dan 

penggunaan dokumen 

serta catatan yang 

Ada ruang untuk otorisasi dan 

nomor urut yang tercetak 
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memadai 

3 Otorisasi yang tepat 

terhadap transaksi dan 

aktivitas 

-Ada kebijakan yang jelas dan 

diikuti oleh para karyawan 

-Ada otorisasi yang tepat dan 

jelas terhadap setiap aktivitas  

4 Pemisahan tugas antar 

karyawan 

Ada pemisahan tugas yang 

jelas antar karyawan  

 

c. Pengendalian Fisik Barang 

 

No Pengendalian Indikator 

1 Pengawasan 

Pengendalian Fisik 

Barang 

-Ada pembatasan akses fisik 

menuju asset perusahaan 

-Ada stock obname yang 

dilakukan untuk menjaga 

kebenaran catatan barang. 
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d. Rencana untuk Kondisi Darurat dan Backup 

 

No Pengendalian Indikator 

1 Rencana untuk Kondisi 

Darurat dan Backup 

-Ada pembuatan cadangan file 

atau backup 

-Ada identifikasi ancaman, 

identifikasi pengendalian, dan 

estimasi manfaat dan 

pengorbanan 

 

 

e. Pengawasan Fasilitas Komputer 

 

No Pengendalian Indikator 

1 Pengawasan Fasilitas 

Komputer 

-Keberadaan pusat pengolahan 

data harus berada di ruang 

aman (bukan ruang terbuka), 

dan tidak diumumkan ke public 

-Ada pembatasan akses 

karyawan yang boleh masuk ke 

ruang pengolahan data  
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-Ada asuransi terhadap 

ruangan pengolah data, jika 

terjadi kerusakan yang tidak 

diinginkan seperti kebakaran, 

banjir, atau kerusakan lain. 

 

f. Akses terhadap File Komputer 

 

No Pengendalian Indikator 

1 Password yang kuat 

untuk menjaga file / 

dokumen komputer 

-Dibatasi jumlah digitnya, 

misalnya password hanya bisa 

5-8 digit saja dan merupakan 

gabungan huruf, angka, tetapi 

tidak termasuk tanda baca 

(seperti *, &, +, ?, <. =).  

-Susunan dari password 

menggunakan huruf kecil saja 

atau huruf besar saja (tidak 

perlu case sensitive karena 

akan sulit diingat)  

-Ada pembatasan masa 
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pemakaian password (3 bulan 

sekali harus ganti password) 

-Ketika proses input password 

ke computer, layar harus 

menunjukkan password dengan 

isyarat yang tidak bisa dibaca 

(********) 

-Layar monitor tidak 

menghadap ke ruang terbuka 

sehingga memungkinkan untuk 

terbaca oleh orang lain 

-Ketika karyawan 

dipindah/dipecat, user id dan 

password segera dipasifkan 

-Program yang beberapa saat 

idle atau tidak dipakai, harus 

dapat keluar / logout otomatis 

dan untuk digunakan lagi, 

harus memasukkan password 

kembali. 

-Password tidak boleh dicatat 
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di tempat terbuka 

-Pemakai menetapkan sendiri 

password yang diinginkan 

(bukan dari orang lain) 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Indikator Pengendalian Aplikasi 

 

a. Pengendalian Boundry 

 

No Pengendalian Indikator 

1 Pengendalian Boundry -Ada ID user dan Password 

sebagai perlindungan pada 

sistem 

- Ada penggantian password 

secara berkala oleh pengguna 
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b. Pengendalian Sumber Data (Source Data Control) 

 

No Pengendalian Indikator 

1 Pengendalian Sumber 

Data (Source Data 

Control) 

-Ada sebuah kepastian bahwa 

input data yang dimasukkan 

tidak mengandung sebuah 

kesalahan sedikitpun 

-Ada key verification, 

otorisasi, pembatalan 

dokumen, visual scanning, dan 

fungsi untuk pengawasan data. 

 

c. Program Validasi Input (Input Validation Routines) 

 

No Pengendalian Indikator 

1 Program Validasi Input 

(Input Validation 

Routines) 

Adanya edit checks, meliputi: 

- Sequence Check 

- Field Check 

- Limit Test 

- Range Test 

- Reasonableness Test 
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- Redundant Data Check 

- Sign Check 

- Validity Check 

- Capacity Check 

 

d. Pengendalian Pengolahan Data dan Pemeliharaan File 

 

No Pengendalian Indikator 

1 Pengendalian 

Pengolahan Data dan 

Pemeliharaan File 

-Aplikasi sistem dapat 

mendeteksi apabila terjadi 

kesalahan input, dan memberi 

warning message atas 

kesalahan input yang terjadi 

-Dilakukan cek keterkinian 

data dan keakuratan 

pengolahan data. 
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e. Pengendalian Output (Output Control) 

 

No Pengendalian Indikator 

1 Pengendalian Output 

(Output Control) 

-Ada pemeriksaan ulang 

kelengkapan dan ketepatan 

output sistem yang diterima 

user 

-Ada kendali atas output 

supaya output sampai ke 

pengguna yang tepat dan yang 

berkepentingan dan otorisasi 

akses pada output. 
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