
Dari beberapa IT Audit Frameworks pada materi minggu ini, jelaskan lebih detail tentang tabel 
hasil perbandingan  semua jenis methodologi tersebut 
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COBIT framework -kependekan dari Control Objectives for Information and Related Technology)- dibuat oleh IT
Governance Institute and the Information Systems Audit and Control Association (ISACA). COBIT dibuat untuk
membantu organisasi-organisasi dalam pembuatan, mengendalikan, dan pemeliharaan tata kelola IT dan praktik
manajemen.  

ITIL (kependekan: Information Technology Infrastructure Library) adalah framework yang unggul dalam implementasi
ITSM (IT Service Management) dalam organisasi-organisasi. Dibuat dan dipatenkan oleh AXELOS, ITIL telah
digunakan oleh jutaan fkatrisi bersetifikat diseluruh dunia. ITSM sendiri adalam pembatas antara perusahaan jasa TI dan
Sistem Informasi dengan bisnis dan end-user/kebutuhan pelanggan. ITSM merujuk pada bagaimana menyampaikan
nilai ke pelanggan dan bisnis, berbeda dengan teknologi yang bisa dipasang, dikelola, dan diamankan.

 TOGAF (kependekan: The Open Group Architecture Framework) adalahframework yang paling populer untuk
arsitektur perusahaan. TOGAF menyediakan berbagai metodologi dan alat pembantu untuk mengorganisasikan dan
mengelola teknologi, memastikan bahwa projek akan mencapai tujuan bisnis melalui proses berulang yang sistematis.



Pembahasan dan Perbandingan 3 Framework

1. ITIL

    Information Technology Infrastructure Library (ITIL) adalah suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan
infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi (TI). ITIL diterbitkan dalam suatu rangkaian buku yang
masing-masing membahas suatu topik pengelolaan TI. Nama ITIL dan IT Infrastructure Library merupakan merek
dagang terdaftar dari Office of Government Commerce (OGC) Britania Raya. ITIL memberikan deskripsi detail tentang
beberapa praktik TI penting dengan daftar cek, tugas, serta prosedur yang menyeluruh yang dapat disesuaikan dengan
segala jenis organisasi TI.
    Walaupun dikembangkan sejak dasawarsa 1980-an, penggunaan ITIL baru meluas pada pertengahan 1990-an dengan
spesifikasi versi keduanya (ITIL v2) yang paling dikenal dengan dua set bukunya yang berhubungan dengan ITSM (IT
Service Management), yaitu Service Delivery (Antar Layanan) dan Service Support (Dukungan Layanan).
    Pada 30 Juni 2007, OGC menerbitkan versi ketiga ITIL (ITIL v3) yang intinya terdiri dari lima bagian dan lebih
menekankan pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. Kelima bagian tersebut
adalah:

1. Service Strategy

Inti dari ITIL Service Lifecycle adalah Service Strategy. Service Strategy memberikan panduan kepada
pengimplementasi ITSM pada bagaimana memandang konsep ITSM bukan hanya sebagai sebuah kemampuan
organisasi (dalam memberikan, mengelola serta mengoperasikan layanan TI), tetapi juga sebagai sebuah aset strategis
perusahaan. 

2. Service Design

Service Design memberikan panduan kepada organisasi TI untuk dapat secara sistematis dan best practice mendesain
dan membangun layanan TI maupun implementasi ITSM itu sendiri. Service Design berisi prinsip-prinsip dan metode-
metode desain untuk mengkonversi tujuan-tujuan strategis organisasi TI dan bisnis menjadi portofolio/koleksi layanan
TI serta aset-aset layanan, seperti server, storage dan sebagainya.

3. Service Transition

Service Transition menyediakan panduan kepada organisasi TI untuk dapat mengembangkan serta kemampuan untuk
mengubah hasil desain layanan TI baik yang baru maupun layanan TI yang diubah spesifikasinya ke dalam lingkungan
operasional. 

4. Service Operation

Service Operation merupakan tahapan lifecycle yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan
layanan-layanan TI. Di dalamnya terdapat berbagai panduan pada bagaimana mengelola layanan TI secara efisien dan
efektif serta menjamin tingkat kinerja yang telah diperjanjikan dengan pelanggan sebelumnya. 

5. Continual Service Improvement

Service Operation merupakan tahapan lifecycle yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan
layanan-layanan TI. Di dalamnya terdapat berbagai panduan pada bagaimana mengelola layanan TI secara efisien dan
efektif serta menjamin tingkat kinerja yang telah diperjanjikan dengan pelanggan sebelumnya. 

Kelima bagian tersebut dikemas dalam bentuk buku, atau biasa disebut sebagai core guidance publications. Setiap buku
dalam kelompok utama ini berisi:

Practice fundamentals – menjelaskan latar belakang tahapan lifecycle serta kontribusinya terhadap pengelolaan
layanan TI secara keseluruhan.



Practice principles – menjelaskan konsep-konsep kebijakan serta tata kelola tahanan lifecycle yang menjadi acuan
setiap proses terkait dalam tahapan ini.
Lifecycle processes and activities – menjelaskan berbagai proses maupun aktivitas yang menjadi kegiatan utama
tahapan lifecycle. Misalnya proses financial management dan demand management dalam tahapan Service
Strategy.
Supporting organization structures and roles – proses-proses ITIL tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa
defini roles dan responsibilities. Bagian ini menjelaskan semua aspek yang terkait dengan kesiapan model dan
struktur organisasi.
Technology considerations – menjelaskan solusi-solusi otomatisasi atau software ITIL yang dapat digunakan pada
tahapan lifecycle, serta persyaratannya.
Practice Implementation – berisi acuan/panduan bagi organisasi TI yang ingin mengimplementasikan atau yang
ingin meningkatkan proses-proses ITIL.
Complementary guideline – berisi acuan model-model best practice lain selain ITIL yang dapat digunakan
sebagai referensi bagian tahapan lifecycle.
Examples and templates – berisi template maupun contoh-contoh pengaplikasian proses.

   Di samping buku-buku dalam core guidance publications, ada juga complementary guidance. Dimana buku-buku
dalam kategori nantinya dimaksudkan untuk memberikan model, acuan dan panduan bagi penerapan ITIL pada sektor-
sektor tertentu seperti jenis industri tertentu, tipe organisasi serta arsitektur teknologi.

 

2. ISO/IEC 38500

             International Organization for Standardization (ISO) adalah badan penetap standar internasional yang terdiri
dari wakil-wakil dari badan standardisasi nasional setiap negara.  ISO menetapkan standar-standar industrial dan
komersial dunia. ISO merupakan lembaga nirlaba internasional, pada awalnya dibentuk untuk membuat dan
memperkenalkan standardisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah kita kenal antara lain standar jenis film
fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM Bank, ukuran dan ketebalan kertas dan lainnya.
             Dalam menetapkan suatu standar tersebut mereka mengundang wakil anggotanya dari 130 negara untuk duduk
dalam Komite Teknis (TC), Sub Komite (SC) dan Kelompok Kerja (WG). Peserta ISO termasuk satu badan standar
nasional dari setiap negara dan perusahaan-perusahaan besar.

ISO bekerja sama dengan Komisi Elektroteknik Internasional (IEC) yang bertanggung jawab terhadap standardisasi
peralatan elektronik. ISO/IEC 38500 ini sendiri pertama kali dibuat oleh Standards Australia (dikenal dengan nama
AS8015:2005) dan kemudian diadopsi oleh Joint Technical Committee ISO/IEC JTC 1 dengan tujuan untuk
menyediakan sebuah framework dasar bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi, pengarahan dan monitoring terhadap
pemanfaatan TI dalam organisasi.

Standar ini menyediakan sebuah framework dalam rangka menciptakan tata kelola Teknologi Informasi yang efektif,
untuk membantu mereka yang berada pada level tertinggi dalam organisasi untuk memenuhi dan memahami aspek
legal, peraturan dan kewajiban etis berkaitan dengan pemanfaatan TI. Framework tsb terdiri atas definisi, prinsip dan
sebuah model. Standar ini juga telah disesuaikan dengan definisi dari Corporate Governance yang telah dipublikasi
dalam bentuk Report of Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (the Cadbury Project) pada tahun
1992. The Cadbury Report juga menyediakan definisi dasar Corporate Governance yang termaktub pada OECD
Principles of Corporate Governance pada tahun 1999 (direvisi tahun 2004).

Pengguna dari standar ini diharapkan bisa membiasakan diri untuk familiar dengan Cadbury Project dan juga OECD
Principles of Corporate Governance. Standar ini juga diperuntukkan untuk memberikan informasi dan pedoman bagi
sesiapa saja yang terlibat dalam perancangan dan pengimplementasian sistem manajemen kebijakan, proses dan struktur
yang mendukung tata kelola.

3. Cobit

    Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) adalah suatu panduan standar praktik



manajemen teknologi informasi yang dimana menjadi sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT governance
yang dapat membantu auditor, manajemen dan user untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol dan
permasalahan-permasalahan teknis.

     COBIT dikembangkan oleh IT Governance Institute, yang merupakan bagian dari Information Systems Audit and
Control Association (ISACA). COBIT memberikan arahan ( guidelines ) yang berorientasi pada bisnis, dan karena itu
business process owners dan manajer, termasuk juga auditor dan user, diharapkan dapat memanfaatkan guideline ini
dengan sebaik-baiknya.

Control Objectives

Terdiri atas 4 tujuan pengendalian tingkat-tinggi (high-level control objectives) yang terbagi dalam 4 domain, yaitu :
Planning & Organization , Acquisition & Implementation , Delivery & Support , dan Monitoring & Evaluation.

Audit Guidelines

Berisi sebanyak 318 tujuan-tujuan pengendalian yang bersifat rinci (detailed control objectives) untuk membantu para
auditor dalam memberikan management assurance dan/atau saran perbaikan.

Management Guidelines

Berisi arahan, baik secara umum maupun spesifik, mengenai apa saja yang mesti dilakukan, terutama agar dapat
menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

Sejauh mana TI harus bergerak atau digunakan, dan apakah biaya TI yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat
yang dihasilkannya.
Apa saja indikator untuk suatu kinerja yang bagus.
Apa saja faktor atau kondisi yang harus diciptakan agar dapat mencapai sukses (critical success factors).
Risiko yang timbul apabila kita tidak mencapai sasaran yang ditentukan.
Bagaimana dengan perusahaan lainnya, apa yang mereka lakukan.
Bagaimana mengukur keberhasilan dan membandingkannya.

Perbandingan cobol, itil dan ISO/IEC 38500

ISO 38500 terlihat turun dari atas, seperti atap di rumah. COBIT adalah dinding, dan kerangka proses seperti ITIL dan
Projects in Controlled Environments 2 (PRINCE2) adalah fondasinya. Dengan menggunakan analogi rumah, jika dewan
coba menerapkan atap( ISO 38500), tanpa pondasi atau dinding, maka akan runtuh. Selanjutnya, tanpa atap, maka unsur
- unsur sebuah perusahaan tidak akan terlindungi. ISO 38500 bukan merupakan framework yang sempurna. ISO 38500
tidak dapat menggantikan COBIT, ITIL, atau framework lainnya, Tapi, lebih tepatnya, melengkapi kerangka kerja
dengan menyediakan fokus permintaan dari penggunaan IT.

PERBANDINGAN :

1. COBIT dan ITIL adalah standard yang cakupan areanya adalah menengah ke bawah sedangkan ISO 38500
cakupan areanya adalah menengah ke atas.

2. COBIT dan ITIL cocok jika dijadikan sebagai IT management framework sedangkan ISO 38500 cocok jika
digunakan sebagai IT governance framework.

3. Kerangka kerja COBIT memasukkan hal-hal berikut ini :  Maturity Models , Critical Success Factors (CSFs), Key
Goal Indicators (KGIs), dan Key Performance Indicators (KPIs).

4. Kerangka kerja ITIL digunakan untuk mengelola infrastruktur teknologi dan informasi dalam suatu organisasi,
dan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pengguna teknologi informasi.



5. Kerangka kerja ISO 38500 digunakan bagi pemerintahan untuk membantu mereka pada tingkat tertinggi dari
organisasi untuk memahami dan memenuhi kewajiban hukum, peraturan, dan etika mereka dalam hal penggunaan
organisasi mereka IT.

PERSAMAAN :

1. Dijadikan sebagai IT governance framework
2. Memberikan pedoman pada perusahaan bahwa keputusan-keputusan strategic IT tidak hanya berada pada CIO

saja tetapi juga pada direksi, komisaris dan pemegang-saham.

Kelebihan  Cobit:

1. Rahasia
2. Proteksi terhadap informasi yang sensitif dari akses yang tidak bertanggung jawab.
3. Integritas
4. Berhubungan dengan penyediaan informasi yang sesuai untuk manajemen.
5. Secara umum dapat dikatakan bahwa COBIT merupakan sebuah model tata kelola TI yang memberikan sebuah

arahan yang lengkap mulai dari sistem mutu, perencanaan, manajemen proyek, keamanan, pengembangan dan
pengelolaan layanan. Arahan dari COBIT kemudian didetailkan kembali oleh beberapa model framework sesuai
dengan perkembangan keilmuan.

Kekurangan COBIT

1. COBIT hanya memberikan panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional.
2. COBIT hanya berfokus pada kendali dan pengukuran.

Kelebihan ITIL  :

1. Memberi deskripsi rinci sejumlah praktik penting TI dan menyediakan daftar komprehensif tugas dan prosedur
yang didalamnya setiap organisasi dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya sendiri.

2. ITIL bukan merupakan standard yang memberikan prescription tetapi lebih kepada merekomendasikan, oleh
karena itu implementasi antara satu organisasi dengan organisasi lain dapat dipastikan terdapat perbedaan.
Dengan demikian kita tidak bisa membandingkan / melakukan benchmark secara pasti.

Kelemahan ITIL  :

1. Kelemahan ITIL antara lain: buku-buku ITIL sulit terjangkau bagi pengguna non komersial, ITIL bersifat holistic
yang mencakup semua kerangka kerja untuk tatakelola TI, pelaksanaan pedoman dalam buku ITIL memerlukan
pelatihan khusus dan biaya pelatihan atau sertifikasi ITIL terlalu tinggi.

Kelebihan ISO/IEC 38500 :

1. Memberikan panduan kepada advisor perusahaan.
2. Menjamin akuntabilitas diberikan untuk semua Resiko IT dan aktivitasnya.
3. Memberikan prinsip panduan bagi direksi organisasi (termasuk pemilik, anggota dewan, direktur, mitra, eksekutif

senior, atau yang sejenisnya) mengenai penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang efektif, efisien, dan dapat
diterima di dalam organisasi mereka.

4. Menetapkan matriks yang sesuai yang melampaui kepatuhan terhadap standar minimum kantong individu praktik
terbaik dengan menerapkan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan dan perbaikan manajemen keamanan.

Kekurangan ISO/IEC 38500 :



1. Tidak cocok digunakan sebagai IT management framework
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metodologi yang tepat yang menjadi dasar kegiatan audit TI, dan menyelaraskan proses manajemen risiko, tata
kelola, dan manajemen TI mereka sendiri dengan yang relevan IT Audit Frameworks. Metodologi dan Frameworks
yang dijelaskan di sini tidak semuanya fokus pada audit semata, tetapi semua menawarkan proses, struktur, dan bidang
topik yang mungkin berguna bagi beberapa organisasi ketika merencanakan dan melaksanakan audit. 

Standard tools tersebut dikembangkan sebagai framework yang disusun berdasarkan best pratices dari hasil riset serta
pengalaman bertahun-tahun dalam kegiatan audit TI. Framework tersebut tentunya mengalami penyempurnaan yang
berkelanjutan sebagai upaya menciptakan standar yang semakin baik, efektif dan efisien. Berikut ini adalah standard
tools/framework yang banyak digunakan di dunia :

1. COBIT® (Control Objectives for Information and related Technology)
Disusun oleh Information Systems Audit and Control Foundation (ISACF®) pada tahun 1996. Edisi kedua dari COBIT
diterbitkan pada tahun 1998. Pada tahun 2000 dirilis COBIT 3.0 oleh ITGI (Information Technology Governance
Institute) dan COBIT 4.0 pada tahun 2005. Rilis terakhir COBIT 4.1 dirilis pada tahun 2007.
COBIT merupakan standar yang dinilai paling lengkap dan menyeluruh sebagai framework IT audit karena
dikembangkan secara berkelanjutan oleh lembaga swadaya profesional auditor yang tersebar di hampir seluruh negara.
Dimana di setiap negara dibangun chapter yang dapat mengelola para profesional tersebut.
Target pengguna dari framework COBIT adalah organisasi/perusahaan dari berbagai latar belakang dan para profesional
external assurance. Secara manajerial target pengguna COBIT adalah manajer, pengguna dan profesional TI serta
pengawas/pengendali profesional. Secara resmi tidak ada sertifikasi profesional resmi yang diterbitkan oleh ITGI atau
organisasi manapun sebagai penyusun standar COBIT. Di Amerika Serikat standar COBIT sering digunakan dalam
standar sertifikasi Certified Public Accountants (CPAs) dan Chartered Accountants (CAs) berdasarkan Statement on
Auditing Standards (SAS) No. 70 Service Organisations review, Systrust certification or Sarbanes-Oxley compliance.
Sertifikasi non COBIT yang merupakan pengakuan profesional auditor IT diterbitkan oleh ISACA, sebagai afiliasi ITGI
yaitu Certified Information Systems Auditor (CISA®) dan Certified Information Security Manager® (CISM®). 

The COBIT Framework memasukkan juga hal-hal berikut ini:

Maturity Models – Untuk memetakan status maturity proses-proses TI (dalam skala 0 – 5) dibandingkan dengan
“the best in the class in the Industry” dan juga International best practices
Critical Success Factors (CSFs) – Arahan implementasi bagi manajemen agar dapat melakukan kontrol atas
proses TI.
Key Goal Indicators (KGIs) – Kinerja proses-proses TI sehubungan dengan business requirements
Key Performance Indicators (KPIs) – Kinerja proses-proses TI sehubungan dengan process goals

 

2. COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) Internal Control—Integrated
Framework
COSO adalah organisasi swasta yang menyusun Internal Control – Integrated Network bagi peningkatan kualitas
penyampaian laporan keuangan dan pengawasan internal untuknya yang lebih efektif. Tujuan dari penyusunan
framework ini adalah peningkatan sistem pengawasan terpadu untuk pengendalian perusahaan/organisasi dalam
beberapan langkah. Hal ini diarahkan untuk memberikan para pemegang kebijakan di organisasi dapat melakukan
pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas kepada para eksekutif, mencapai laba yang menguntungkan serta
mengelola resiko-resiko yang timbul. Internal Control – Integrated Framework yang disusun oleh COSO diterbitkan
pertama kali pada tahun 1992 dan masih diperbarui hingga saat ini. Hingga saat ini COSO maupun organisasi lainnya



tidak melakukan/menerbitkan sertifikasi keahlian/profesional bagi framework ini. Lingkup kriteria informasi yang
sering menjadi perhatian dalam Internal Control – Integrated Framework COSO adalah:
o Effectiveness
o Efficiency
o Confidentiality
o Integrity
o Availability
o Compliance
o Reliability

Dengan menggunakan standar-standar tersebut, maka tujuan penerapan TI di sebuah perusahaan akan sesuai dengan
tujuan yang diharapkan dan menghindarkan dari terjadinya kerugian akibat risiko-risiko penerapan yang tidak
terpetakan.
 
IT Governance
 
Penerapan TI di perusahaan akan dapat dilakukan dengan baik apabila ditunjang dengan suatu pengelolaan TI (IT
Governance) dari mulai perencanaan sampai implementasinya. Definisi IT Governance menurut ITGI adalah: “Suatu
bagian terintegrasi dari kepengurusan perusahaan serta mencakup kepemimpinan dan struktur serta proses organisasi
yang memastikan bahwa TI perusahaan mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan organisasi.”
 
Kegunaan IT Governance adalah untuk mengatur penggunaan TI, dan memastikan performa TI sesuai dengan tujuan
berikut ini :

1.  Keselarasan TI dengan perusahaan dan realisasi keuntungan-keuntungan yang dijanjikan dari penerapan TI.
2. Penggunaan TI agar memungkinkan perusahaan mengekploitasi kesempatan yang ada dan memaksimalkan

keuntungan.
3.  Penggunaan sumber daya TI yang bertanggung jawab.
4.  Penanganan manajemen risiko yang terkait TI secara tepat.
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metodologi yang tepat yang menjadi dasar kegiatan audit TI, dan menyelaraskan proses manajemen risiko, tata
kelola, dan manajemen TI mereka sendiri dengan yang relevan IT Audit Frameworks. Metodologi dan Frameworks
yang dijelaskan di sini tidak semuanya fokus pada audit semata, tetapi semua menawarkan proses, struktur, dan bidang
topik yang mungkin berguna bagi beberapa organisasi ketika merencanakan dan melaksanakan audit. 

Standard tools tersebut dikembangkan sebagai framework yang disusun berdasarkan best pratices dari hasil riset serta
pengalaman bertahun-tahun dalam kegiatan audit TI. Framework tersebut tentunya mengalami penyempurnaan yang
berkelanjutan sebagai upaya menciptakan standar yang semakin baik, efektif dan efisien. Berikut ini adalah standard
tools/framework yang banyak digunakan di dunia :

1. COBIT® (Control Objectives for Information and related Technology)
Disusun oleh Information Systems Audit and Control Foundation (ISACF®) pada tahun 1996. Edisi kedua dari COBIT
diterbitkan pada tahun 1998. Pada tahun 2000 dirilis COBIT 3.0 oleh ITGI (Information Technology Governance
Institute) dan COBIT 4.0 pada tahun 2005. Rilis terakhir COBIT 4.1 dirilis pada tahun 2007.
COBIT merupakan standar yang dinilai paling lengkap dan menyeluruh sebagai framework IT audit karena
dikembangkan secara berkelanjutan oleh lembaga swadaya profesional auditor yang tersebar di hampir seluruh negara.
Dimana di setiap negara dibangun chapter yang dapat mengelola para profesional tersebut.
Target pengguna dari framework COBIT adalah organisasi/perusahaan dari berbagai latar belakang dan para profesional
external assurance. Secara manajerial target pengguna COBIT adalah manajer, pengguna dan profesional TI serta
pengawas/pengendali profesional. Secara resmi tidak ada sertifikasi profesional resmi yang diterbitkan oleh ITGI atau
organisasi manapun sebagai penyusun standar COBIT. Di Amerika Serikat standar COBIT sering digunakan dalam
standar sertifikasi Certified Public Accountants (CPAs) dan Chartered Accountants (CAs) berdasarkan Statement on
Auditing Standards (SAS) No. 70 Service Organisations review, Systrust certification or Sarbanes-Oxley compliance.
Sertifikasi non COBIT yang merupakan pengakuan profesional auditor IT diterbitkan oleh ISACA, sebagai afiliasi ITGI
yaitu Certified Information Systems Auditor (CISA®) dan Certified Information Security Manager® (CISM®). 

The COBIT Framework memasukkan juga hal-hal berikut ini:

Maturity Models – Untuk memetakan status maturity proses-proses TI (dalam skala 0 – 5) dibandingkan dengan
“the best in the class in the Industry” dan juga International best practices
Critical Success Factors (CSFs) – Arahan implementasi bagi manajemen agar dapat melakukan kontrol atas
proses TI.
Key Goal Indicators (KGIs) – Kinerja proses-proses TI sehubungan dengan business requirements
Key Performance Indicators (KPIs) – Kinerja proses-proses TI sehubungan dengan process goals

2. COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) Internal Control—Integrated
Framework
COSO adalah organisasi swasta yang menyusun Internal Control – Integrated Network bagi peningkatan kualitas
penyampaian laporan keuangan dan pengawasan internal untuknya yang lebih efektif. Tujuan dari penyusunan
framework ini adalah peningkatan sistem pengawasan terpadu untuk pengendalian perusahaan/organisasi dalam
beberapan langkah. Hal ini diarahkan untuk memberikan para pemegang kebijakan di organisasi dapat melakukan
pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas kepada para eksekutif, mencapai laba yang menguntungkan serta
mengelola resiko-resiko yang timbul. Internal Control – Integrated Framework yang disusun oleh COSO diterbitkan
pertama kali pada tahun 1992 dan masih diperbarui hingga saat ini. Hingga saat ini COSO maupun organisasi lainnya
tidak melakukan/menerbitkan sertifikasi keahlian/profesional bagi framework ini. Lingkup kriteria informasi yang
sering menjadi perhatian dalam Internal Control – Integrated Framework COSO adalah:



o Effectiveness
o Efficiency
o Confidentiality
o Integrity
o Availability
o Compliance
o Reliability

Dengan menggunakan standar-standar tersebut, maka tujuan penerapan TI di sebuah perusahaan akan sesuai dengan
tujuan yang diharapkan dan menghindarkan dari terjadinya kerugian akibat risiko-risiko penerapan yang tidak
terpetakan.

IT Governance

Penerapan TI di perusahaan akan dapat dilakukan dengan baik apabila ditunjang dengan suatu pengelolaan TI (IT
Governance) dari mulai perencanaan sampai implementasinya. Definisi IT Governance menurut ITGI adalah: “Suatu
bagian terintegrasi dari kepengurusan perusahaan serta mencakup kepemimpinan dan struktur serta proses organisasi
yang memastikan bahwa TI perusahaan mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan organisasi.” 

Kegunaan IT Governance adalah untuk mengatur penggunaan TI, dan memastikan performa TI sesuai dengan tujuan
berikut ini :

1.  Keselarasan TI dengan perusahaan dan realisasi keuntungan-keuntungan yang dijanjikan dari penerapan TI.
2. Penggunaan TI agar memungkinkan perusahaan mengekploitasi kesempatan yang ada dan memaksimalkan

keuntungan.
3.  Penggunaan sumber daya TI yang bertanggung jawab.
4.  Penanganan manajemen risiko yang terkait TI secara tepat.

 

 







Dari tabel hasil perbandingan semua jenis metodologi IT Audit yng sudah dijelaskan secara lengkap dan sudah
dijelaskan berupa angka dari setiap masing metode, hanya saja tinggal melihat dari tahap/metode apa yang cocok untuk
perusahaan yang telah kita bentuk lalu kita gunakan framework tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, kemudia
memberi pengaman terhadap informasi yang akurat dari akses orang tidak bertanggung jawab,

Terima kasih, salam.



 Pada table semua jenis metodelogi diatas dijelaskan bahwa pada metodelogi cobit memiliki nilai tertinggi itu terdapat
pada standarisasi dengan nilai3.4 dan nilai terendah terdapat pada presentation of results dengan nilai 1.9. kemudian
pada BS7799 dan BSI nilai tertinggi terletak pada independence yaitu dengan nilai 3.6. untuk BS7799 dan 3.5 untuk BSi
dan nilai terdendah dari BS7799 terdapat pada update frequency dengan nilai 2.4,sedangkan BSI nilai terendahnya 2.6
pada presentation of results.lalu pada ITSEC/cc nilai tertingginya terletak pada standardization dan independence
dengan rata-rata nilai masing masing adalah3.9 dan nilai terendahnya adalah 1.7 pada presentation of results.



dari tabel hasil perbandingan semua jenis metodologi IT Audit yng telah dijelaskan adalah cara menjalankan penentuan
atas IT dan meningkatkan pengontrolan IT. hanya tinggal melihat dari tahap organisasi yang telah kita bentuk lalu kita
gunakan framework tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, Dapat memberi proteksi terhadap informasi yg sensitif dari
akses orang tidak bertanggung jawab
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COBIT BSI BS7799 ITSEC

RUANG
LINGKUP

 

 

ü Business control
models

ü IT control models

 

 

 

 

ü standar perlindungan
keamanan untuk sistem
teknologi informasi
dengan kebutuhan
proteksi “normal”,

ü sebuah deskripsi
skenario ancaman yang
diasumsikan secara
global,

ü deskripsi detail dari
perlindungan untuk

implementasi,

ü  sebuah deskripsi
proses yang terlibat
pencapaian dan
pemeliharaan level yang
sesuai pada keamanan
teknologi informasi,

ü  sebuah prosedur yang
simpel untuk
mengidentifikasi level
keamanan teknologi
informasi yang dicapai
dilihat dari target yang
dibandingkan dengan
aktualisasi

 

 

 

 

 

ü 10 kategori control

ü 32 kelompok control

ü 109 kontrol keamanan

ü 10 kontrol kunci
keamanan

 

 

 

 

ü Target of evaluation
(TOE)

ü Protection profile (PP)

ü Security target (ST)

ü Security functional
requirements (SFRs)

ü Security assurance
requirements (SARs)

ü Evaluation assurance
level (EAL)

 

 



 

PENERAPAN
DALAM

PRAKTEK

 

ü Security
(Confidentiality,

Integrity, Availability)

ü Fiduciary
(Effectiveness,

Efficiency, Compliance,
Reliability of
Information)

ü IT Resources (Data,
Application Systems,

Technology, Facilities,
People)

 

 

ü komponen generik
(manajemen keamanan

teknologi informasi,
organisasi, personil,
konsep perencanaan

kontingensi, kebijakan
back up data, menangani
kecelakaan keamanan,

dan lain-lain)

ü infrastruktur (gedung,
ruangan, kabel, pusat

komputer, tempat kerja,
dan lain-lain)

ü sistem non-jaringan
(DOS-PC, laptop, PC,

sistem UNIX, Windows
2000, klien, dan lain-lain)

ü sistem jaringan (server

jaringan Windows-NT,
server Windows 2000,

dan lain-lain)

ü   sistem transmisi data
(modem, firewall, e-Mail,
Exchange 2000, Outlook

2000, dan lain-lain)

ü    telekomunikasi (mesin
fax, sistem

telekomunikasi, server
fax, telepon mobil, dan

lain-lain)

ü    komponen teknologi
informasi lainnya (basis

data, dan lain-lain)

 

ü System access control

ü Systems development
& maintenance

ü Business continuity
planning

ü Compliance

ü Information security
policy

ü Security organization

ü Assets classification &
control

ü Personnel security

ü Physical &
environmental security

ü Computer & network
management

 

 

ü functional tested

ü structural tested

ü methodically tested and
proofed

ü mathodically
developed, tested and

proofed

ü semiformal developed
and tested

ü semiformal verification
of the design

ü formal verification of
the design

 

 



 COBIT COSO CMMI BS7799 BSI ITSEC/CC

Nama lain Control
Objectives for

Information
and Related

Technology

The Committee
of

Sponsoring
Organization

Capability
Maturity
Model

Integration

Code of
Practice

Bundesamt fur
Sicherheit

in der
Informationstechnik
(IT Baseline
Protection Manual)

IT Security
Evaluation

Criteria/Common
Criteria

Pengembang ISACA Committee of
Sponsoring
Organizations of
the Treadway
Commission
Amerika Serikat

Carnegie-
Mellon
University,
lebih tepatnya
dalam
departemen
Software
Engineering
Institute

UK, BSI:
British
Standard

GISA: German
Information Security
Agency

  ITSEC : UK,
Germany, France,
Netherl. and based
primarily on USA
TCSEC (Orange
Book)

  CC : USA, EC:
based on ITSEC

Terakhir
rilis

2015 2013 2007 2005 2001 2012

Versi
terbaru

COBIT 5 COSO’s Internal
Control–
Integrated
Framework

CMMI v1.2
terdiri atas
CMMI-DEV
(for
development)
dan CMMI-
ACQ ( for
acquisition)

BS7799-3 Versi 3.1 Versi 3 revisi 4

Tujuan Membantu
dalam

implementasi
sistem kontrol
di sistem IT

pengendalian
internal

untuk
manajemen
rantai

suplai,
akuisisi, serta
proses
outsourcing di
pemerintah
dan industri.

Masing-
masing bagian

memiliki
tujuan
tersendiri
BS7799
Inform.
Security
Management
BS7799-2 
cara
implementasi
ISMS BS7799-
3  analisi dan
manajemen

Evaluasi konsep
keamanan

& manual

Mempertimbangkan

faktor-faktor
evaluasi
sebagaimana fungsi
dan aspek kepastian
kebenaran dan
efektivitas



resiko

 Ruang
Lingkup

  Business
control models

  IT control
models

delapan
komponen dan
empat kategori
sasaran yang
divisualisasikan
dalam bentuk
kubus

  4 Maturity
level untuk

CMMI
Development

  4 Maturity
level untuk

CMMI
Services

  4 Maturity
level untuk

CMMI
Acquisition

  Generic
Practices (GP)

  Specific
Practices (SP)

  Generic
Goals (GG)

  Specific
Goals (SG)

  10 kategori
control

  32 kelompok
control

  109 kontrol
keamanan

  10 kontrol
kunci
keamanan

  standar
perlindungan
keamanan untuk
sistem teknologi
informasi dengan
kebutuhan proteksi
“normal”,

  sebuah deskripsi
skenario ancaman
yang diasumsikan
secara global,

  deskripsi detail dari
perlindungan untuk

  Target of
evaluation

(TOE)

  Protection profile
(PP)

  Security target (ST)

  Security functional
requirements (SFRs)

  Security assurance
requirements (SARs)

  Evaluation
assurance level
(EAL)

 

 

 

 

     memandu

implementasi,

  sebuah
deskripsi proses
yang terlibat
pencapaian dan
pemeliharaan
level yang
sesuai pada
keamanan
teknologi
informasi,

 



  sebuah
prosedur yang
simpel untuk
mengidentifikasi
level keamanan
teknologi
informasi yang
dicapai dilihat
dari target yang
dibandingkan
dengan
aktualisasi

 Penerapan
Dalam
Praktek 

  Security

(Confidentiality,
Integrity,
Availability)

  Fiduciary
(Effectiveness,
Efficiency,
Compliance,
Reliability of
Information)

  IT Resources
(Data,
Application
Systems,
Technology,
Facilities,
People)

   Lingkungan
internal

(internal
environment)

  Penentuan
sasaran

(objective
setting)

  Identifikasi
peristiwa

(event
identification)

  Penilaian
risiko (risk
assessment)

  Tanggapan
risiko (risk
response)

  Aktivitas
pengendalian
(control
activities)

  Informasi dan
komunikasi
(information
and
communication)

  Pemantauan

   Manajemen
Persyaratan

(REQM,
Requirements

Management)

  Perencanaan
Proyek

(PP, Project
Planning)

  Pengawasan
dan
Pengendalian
Proyek
(PMC,
Project
Monitoring
and Control)

  Manajemen
Kesepakatan
Pemasok
(SAM,
Supplier
Agreement
Management)

  Pengukuran
dan Analisis
(MA,
Measurement
and Analysis)

  Penjaminan
Kualitas

  System
access control

  Systems
development

&
maintenance

  Business
continuity
planning

  Compliance

  Information
security
policy

  Security
organization

  Assets
classification

& control

  Personnel
security

  Physical &
environmental
security

  Computer &
network
management

  komponen
generik

(manajemen
keamanan
teknologi
informasi,
organisasi,
personil, konsep
perencanaan
kontingensi,
kebijakan back
up data,
menangani
kecelakaan
keamanan, dan
lain- lain)

  infrastruktur
(gedung,
ruangan, kabel,
pusat komputer,
tempat kerja,
dan lain-lain)

  sistem non-
jaringan (DOS-
PC, laptop, PC,
sistem UNIX,
Windows

2000, klien, dan
lain- lain)

  sistem jaringan
(server

  functional
tested

  structural
tested

  methodically
tested and
proofed

  mathodically
developed,
tested and
proofed

  semiformal
developed
and tested

  semiformal
verification of
the design

  formal
verification of
the design



(monitoring)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berikut adalah perbandingan yang lebih detail tentang perbedaan di antara IT Audit Framework

1.      CobiT

Biasa digunakan untuk IT Audit, termasuk pada aspek keamanan
Tidak ada metodologi evaluasi teperinci yang dapat dijelaskan
Dikembangkan oleh organisasi internasional
Up-to-date: Versi 2 di keluarkan pada 1998
Hanya tujuan control tingkat tinggi yang dapat dijelaskan
Langkah-langkah control IT terpecinti tidak di dokumetasikan
Tidak terlalu user friendly kurva pembelajaran
Hasil evalusai tidak di tunjukan dalam bentuk grafik
Dapat digunakan untuk penilaian mandiri
Bantuna yang bermanfaat dalam penerapan control Sistem IT
Tidak ada landasan yang cocok untuk menulis buku pegangan keamanan

 2.      BS7799

Guna Utama: Konsep kemanasan dan pemeriksaan kesehatan
Tidak ada metodologi evaluasi teperinci yang dapat dijelaskan
Memiliki standar british, yang di kembangkan oleh UK DTI
Memiliki skema sertifikasi
BS7799, bagian1, 1995 di revisi pada tahun 1999
109 daftar siap pakai control kemanan
Tidak ada keamanan terperinci yang di jelaskan
Dangat user friendly – mudah di pelajari

 3.      BSI

Guna Utama: konsep keamanan dan manuals
Tidak ada metodologi evaluasi teperinci yang dapat dijelaskan
Dikembangkan oleh BSI Jerman
Mengupdate versi terbaru tiap tahunnya
209 daftar ancaman dan 420 langkah-langkah kemanan
34 modul yang mencakup persyaratan platform keamanan khusu dan generic
User friendly dengan banyak kemanan yang terperinci
Tidak cocok untuk analisa resiko kemanan
Hasil dari cakupan kemanan tidak di tampilkan dalam bentuk grafik
Manual dalam format HTML di server web BSI
Manual dalam format Winword di CD-ROM

 4.      ITSEC/CC

Dikembangkan oleh UK, Jerman, Prancis, Belanda. Dan berbasis pada USA TCSEC
Berbasis pada pebdekatan sistematik dan dokumentasi untuk evaluasi kemanan dari system dan produk
Terbuka berkahir sehubungan dengan set tujuan kemanan yang ditetapkan

-          ITSEC class fungsi

-          CC profil proteksi

Langkah-langkah evaluasi:

-          Penjelasan dari fungsionalitas



-          Assurance: kepercayaa pada fungsionalitas

Biasa digunakan untuk evaluasi kemanan dan tidak untuk IT Audit pada generalnya
Menjelaskan metodologi evaluasi
Berbasis pada standar internasional (ISO 15408)
Memiliki skeman sertifikasi
Di perbarui dan di perkuat setiap tahunnya
Termasuk set standar persyaratan keamanan yang dapat di perluas (library profil proteksi)



 COBIT COSO CMMI BS7799 BSI ITSEC/CC

Nama lain Control
Objectives for
Information
and Related
Technology

The Committee
of Sponsoring
Organization

Capability
Maturity
Model
Integration

Code of
Practice

Bundesamt fur
Sicherheit in der
Informationstechnik
(IT Baseline
Protection

Manual)

IT Security
Evaluation
Criteria/Common
Criteria

Pengembang ISACA Committee of
Sponsoring
Organizations of
the Treadway
Commission
Amerika Serikat

Carnegie-
Mellon
University,
lebih tepatnya
dalam
departemen
Software
Engineering
Institute

UK, BSI:
British
Standard

GISA: German
Information Security
Agency

ü  ITSEC : UK,
Germany, France,
Netherl. and based
primarily on USA
TCSEC (Orange
Book)

ü  CC : USA, EC:
based on ITSEC

Terakhir
rilis

2015 2013 2007 2005 2001 2012

Versi
terbaru

COBIT 5 COSO’s Internal
Control–
Integrated
Framework

CMMI v1.2
terdiri atas
CMMI-DEV
(for

development)
dan CMMI-
ACQ ( for
acquisition)

BS7799-3 Versi 3.1 Versi 3 revisi 4

Tujuan Membantu
dalam
implementasi
sistem kontrol
di sistem IT

pengendalian
internal

untuk
manajemen
rantai suplai,
akuisisi, serta
proses
outsourcing di
pemerintah
dan industri.

Masing-
masing bagian
memiliki
tujuan
tersendiri
BS7799
àInform.

Security
Management
BS7799-2 à
cara
implementasi
ISMS
BS7799-3 à

Evaluasi konsep
keamanan & manual

Mempertimbangkan
faktor-faktor
evaluasi
sebagaimana fungsi
dan aspek kepastian
kebenaran dan
efektivitas



analisi dan
manajemen
resiko

Ruang
lingkup

ü  Business
control
models

ü  IT control
models

delapan
komponen dan
empat kategori
sasaran yang
divisualisasikan
dalam bentuk
kubus

ü  4 Maturity
level untuk
CMMI
Development

ü  4 Maturity
level untuk
CMMI
Services

ü  4 Maturity
level untuk
CMMI
Acquisition

ü  Generic
Practices (GP)

ü  Specific
Practices (SP)

ü  Generic
Goals (GG)

ü  Specific
Goals (SG)

ü  10 kategori
control

ü  32
kelompok
control

ü  109 kontrol
keamanan

ü  10 kontrol
kunci
keamanan

ü  standar
perlindungan
keamanan untuk
sistem teknologi
informasi dengan
kebutuhan proteksi
“normal”,

ü  sebuah deskripsi
skenario ancaman
yang diasumsikan
secara global,

ü  deskripsi detail
dari perlindungan
untuk

ü  Target of
evaluation (TOE)

ü  Protection profile
(PP)

ü  Security target
(ST)

ü  Security
functional
requirements (SFRs)

ü  Security assurance
requirements (SARs)

ü  Evaluation
assurance level
(EAL)

 

 

     memandu
implementasi,

ü  sebuah
deskripsi proses
yang terlibat
pencapaian dan
pemeliharaan
level yang sesuai
pada keamanan
teknologi
informasi,

ü  sebuah prosedur
yang simpel untuk
mengidentifikasi
level keamanan

 



teknologi
informasi yang
dicapai dilihat dari
target yang
dibandingkan
dengan aktualisasi

Penerapan
dalam
praktek

ü  Security

(Confidentiality,
Integrity,
Availability)

ü  Fiduciary
(Effectiveness,
Efficiency,
Compliance,
Reliability of
Information)

ü  IT Resources
(Data,
Application
Systems,
Technology,
Facilities, People)

 ü  Lingkungan
internal (internal
environment)

ü  Penentuan
sasaran (objective
setting)

ü  Identifikasi
peristiwa (event
identification)

ü  Penilaian risiko
(risk assessment)

ü  Tanggapan
risiko (risk
response)

ü  Aktivitas
pengendalian
(control
activities)

ü  Informasi dan
komunikasi
(information and
communication)

ü  Pemantauan

ü  Manajemen
Persyaratan
(REQM,
Requirements
Management)

ü  Perencanaan
Proyek (PP,
Project
Planning)

ü  Pengawasan
dan
Pengendalian
Proyek (PMC,
Project
Monitoring and
Control)

ü  Manajemen
Kesepakatan
Pemasok
(SAM, Supplier
Agreement
Management)

ü  Pengukuran
dan Analisis
(MA,
Measurement
and Analysis)

ü  Penjaminan
Kualitas

ü  System access
control

ü  Systems
development &
maintenance

ü  Business
continuity
planning

ü  Compliance

ü  Information
security policy

ü  Security
organization

ü  Assets
classification &
control

ü  Personnel
security

ü  Physical &
environmental
security

ü  Computer &
network
management

ü  komponen
generik
(manajemen
keamanan
teknologi
informasi,
organisasi,
personil, konsep
perencanaan
kontingensi,
kebijakan back up
data, menangani
kecelakaan
keamanan, dan
lain- lain)

ü  infrastruktur
(gedung, ruangan,
kabel, pusat
komputer, tempat
kerja, dan lain-
lain)

ü  sistem non-
jaringan (DOS-
PC, laptop, PC,
sistem UNIX,
Windows 2000,
klien, dan lain-
lain)

ü  sistem jaringan
(server

ü  functional
tested

ü  structural
tested

ü  methodically
tested and
proofed

ü  mathodically
developed,
tested and
proofed

ü  semiformal
developed and
tested

ü  semiformal
verification of
the design

ü  formal
verification of
the design

(monitoring)  

         

 

 

   Proses dan Produk
(PPQA, Process and
Product Quality
Assurance)

 UNIX, jaringan
Windows-NT, server
Windows 2000, dan
lain-lain)

 



ü  Manajemen
Konfigurasi (CM,
Configuration
Management)

ü  Pengembangan
Persyaratan (RD,
Requirements
Development)

ü  Solusi Teknis (TS,
Technical Solution)

ü  Integrasi Produk (PI,
Product Integration)

ü  Verifikasi (VER,
Verification)

ü  Validasi (VAL,
Validation)

ü  Fokus Proses
Organisasi (OPF,
Organizational Process
Focus)

ü  Definisi Proses
Organisasi (OPD,
Organizational Process
Definition) +IPPD

ü  Pelatihan Organisasi
(OT, Organizational
Training)

ü  Manajemen Proyek
Terintegrasi (IPM,
Integrated Project
Management) +IPPD

ü  Manajemen Risiko
(RSKM, Risk

ü  sistem transmisi data
(modem, firewall, e-
Mail, Exchange 2000,
Outlook 2000, dan lain-
lain)

ü  telekomunikasi
(mesin fax, sistem
telekomunikasi, server
fax, telepon mobil, dan
lain-lain)

ü  komponen teknologi
informasi lainnya (basis
data, dan lain-lain)

 

 

   Management)

ü  Analisis dan
Resolusi
Keputusan

   



(DAR, Decision
Analysis and
Resolution)

ü  Kinerja Proses
Organisasi (OPP,
Organizational
Process
Performance)

ü  Manajemen
Proyek
Kuantitatif
(QPM,
Quantitative
Project
Management)

ü  Inovasi dan
Penerapan
Organisasi (OID,
Organizational
Innovation and
Deployment)

ü  Analisis dan
Resolusi
Penyebab (CAR,
Causal Analysis
and Resolution)

Intruksi
(guidelines)

1. PO - Planning &
Organisation

2. AI - Acquisition &
Implementation

3. DS - Delivery &
Support

4. ME – Monitoring
1. Perencanaan

kerangka kerja
manajemen
risiko

2. Penerapan
manajemen
risiko

3. Monitoring dan
review terhadap
kerangka kerja
manajemen
risiko

4. Perbaikan
kerangka kerja
manajemen

  
Tidak ada
metodologi
evaluasi dan
tidak
diterangkan
bagaimana
assemen
terhadap
keamanan
sistem.

1. analisis struktur teknologi
informasi

2. perkiraan kebutuhan
proteksi

3. memodelkan
4. pengecekan keamanan

dasar
1. composition

(ACO)
2. development

(ADV)
3. guidance

documents (AGD)
4. life-cycle support

(ALC)
5. protection profile

evaluation (APE)
6. security target

evaluation (ASE)
1. test (ATE)
2. vulnerability

assessment

 



risiko secara
berkelanjutan.

5. Requirement
management

6. Measurement
analysis

7. Organizational
process
perfomance

8. Process and
product quality
assurance

9. Requirement
development

10. Technical
solution

11. Organizational
process fokus

12. Organizational
training

13. Product
integration

(AVA)

 

 

   1. Validasi dan
verifikasi

2. Configuration
management

3. Causal analysis and
resolution

   



1. Availability ketersediaan informasi, berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan.
Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi

2. Confidentiality / kerahasiaan informasi, apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan hanya
dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak dan memiliki otorisasi.

3. Integrity, apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan tepat waktu.



Pembahasan dan Perbandingan 3 Framework

1. Cobit

    Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) adalah suatu panduan standar praktik
manajemen teknologi informasi yang dimana menjadi sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT governance
yang dapat membantu auditor, manajemen dan user untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol dan
permasalahan-permasalahan teknis.

     COBIT dikembangkan oleh IT Governance Institute, yang merupakan bagian dari Information Systems Audit and
Control Association (ISACA). COBIT memberikan arahan ( guidelines ) yang berorientasi pada bisnis, dan karena itu
business process owners dan manajer, termasuk juga auditor dan user, diharapkan dapat memanfaatkan guideline ini
dengan sebaik-baiknya.

Control Objectives

Terdiri atas 4 tujuan pengendalian tingkat-tinggi (high-level control objectives) yang terbagi dalam 4 domain, yaitu :
Planning & Organization , Acquisition & Implementation , Delivery & Support , dan Monitoring & Evaluation.

Audit Guidelines

Berisi sebanyak 318 tujuan-tujuan pengendalian yang bersifat rinci (detailed control objectives) untuk membantu para
auditor dalam memberikan management assurance dan/atau saran perbaikan.

Management Guidelines

Berisi arahan, baik secara umum maupun spesifik, mengenai apa saja yang mesti dilakukan, terutama agar dapat
menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

Sejauh mana TI harus bergerak atau digunakan, dan apakah biaya TI yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat
yang dihasilkannya.
Apa saja indikator untuk suatu kinerja yang bagus.
Apa saja faktor atau kondisi yang harus diciptakan agar dapat mencapai sukses (critical success factors).
Risiko yang timbul apabila kita tidak mencapai sasaran yang ditentukan.
Bagaimana dengan perusahaan lainnya, apa yang mereka lakukan.
Bagaimana mengukur keberhasilan dan membandingkannya.

2. ITIL

    Information Technology Infrastructure Library (ITIL) adalah suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan
infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi (TI). ITIL diterbitkan dalam suatu rangkaian buku yang
masing-masing membahas suatu topik pengelolaan TI. Nama ITIL dan IT Infrastructure Library merupakan merek
dagang terdaftar dari Office of Government Commerce (OGC) Britania Raya. ITIL memberikan deskripsi detail tentang
beberapa praktik TI penting dengan daftar cek, tugas, serta prosedur yang menyeluruh yang dapat disesuaikan dengan
segala jenis organisasi TI.
    Walaupun dikembangkan sejak dasawarsa 1980-an, penggunaan ITIL baru meluas pada pertengahan 1990-an dengan
spesifikasi versi keduanya (ITIL v2) yang paling dikenal dengan dua set bukunya yang berhubungan dengan ITSM (IT
Service Management), yaitu Service Delivery (Antar Layanan) dan Service Support (Dukungan Layanan).
    Pada 30 Juni 2007, OGC menerbitkan versi ketiga ITIL (ITIL v3) yang intinya terdiri dari lima bagian dan lebih
menekankan pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. Kelima bagian tersebut



adalah:

1. Service Strategy

Inti dari ITIL Service Lifecycle adalah Service Strategy. Service Strategy memberikan panduan kepada
pengimplementasi ITSM pada bagaimana memandang konsep ITSM bukan hanya sebagai sebuah kemampuan
organisasi (dalam memberikan, mengelola serta mengoperasikan layanan TI), tetapi juga sebagai sebuah aset strategis
perusahaan. 

2. Service Design

Service Design memberikan panduan kepada organisasi TI untuk dapat secara sistematis dan best practice mendesain
dan membangun layanan TI maupun implementasi ITSM itu sendiri. Service Design berisi prinsip-prinsip dan metode-
metode desain untuk mengkonversi tujuan-tujuan strategis organisasi TI dan bisnis menjadi portofolio/koleksi layanan
TI serta aset-aset layanan, seperti server, storage dan sebagainya.

3. Service Transition

Service Transition menyediakan panduan kepada organisasi TI untuk dapat mengembangkan serta kemampuan untuk
mengubah hasil desain layanan TI baik yang baru maupun layanan TI yang diubah spesifikasinya ke dalam lingkungan
operasional. 

4. Service Operation

Service Operation merupakan tahapan lifecycle yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan
layanan-layanan TI. Di dalamnya terdapat berbagai panduan pada bagaimana mengelola layanan TI secara efisien dan
efektif serta menjamin tingkat kinerja yang telah diperjanjikan dengan pelanggan sebelumnya. 

5. Continual Service Improvement

Service Operation merupakan tahapan lifecycle yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan
layanan-layanan TI. Di dalamnya terdapat berbagai panduan pada bagaimana mengelola layanan TI secara efisien dan
efektif serta menjamin tingkat kinerja yang telah diperjanjikan dengan pelanggan sebelumnya. 

Kelima bagian tersebut dikemas dalam bentuk buku, atau biasa disebut sebagai core guidance publications. Setiap buku
dalam kelompok utama ini berisi:

Practice fundamentals – menjelaskan latar belakang tahapan lifecycle serta kontribusinya terhadap pengelolaan
layanan TI secara keseluruhan.
Practice principles – menjelaskan konsep-konsep kebijakan serta tata kelola tahanan lifecycle yang menjadi acuan
setiap proses terkait dalam tahapan ini.
Lifecycle processes and activities – menjelaskan berbagai proses maupun aktivitas yang menjadi kegiatan utama
tahapan lifecycle. Misalnya proses financial management dan demand management dalam tahapan Service
Strategy.
Supporting organization structures and roles – proses-proses ITIL tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa
defini roles dan responsibilities. Bagian ini menjelaskan semua aspek yang terkait dengan kesiapan model dan
struktur organisasi.
Technology considerations – menjelaskan solusi-solusi otomatisasi atau software ITIL yang dapat digunakan pada
tahapan lifecycle, serta persyaratannya.
Practice Implementation – berisi acuan/panduan bagi organisasi TI yang ingin mengimplementasikan atau yang
ingin meningkatkan proses-proses ITIL.
Complementary guideline – berisi acuan model-model best practice lain selain ITIL yang dapat digunakan
sebagai referensi bagian tahapan lifecycle.
Examples and templates – berisi template maupun contoh-contoh pengaplikasian proses.



   Di samping buku-buku dalam core guidance publications, ada juga complementary guidance. Dimana buku-buku
dalam kategori nantinya dimaksudkan untuk memberikan model, acuan dan panduan bagi penerapan ITIL pada sektor-
sektor tertentu seperti jenis industri tertentu, tipe organisasi serta arsitektur teknologi.

 

3. ISO/IEC 38500

             International Organization for Standardization (ISO) adalah badan penetap standar internasional yang terdiri
dari wakil-wakil dari badan standardisasi nasional setiap negara.  ISO menetapkan standar-standar industrial dan
komersial dunia. ISO merupakan lembaga nirlaba internasional, pada awalnya dibentuk untuk membuat dan
memperkenalkan standardisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah kita kenal antara lain standar jenis film
fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM Bank, ukuran dan ketebalan kertas dan lainnya.
             Dalam menetapkan suatu standar tersebut mereka mengundang wakil anggotanya dari 130 negara untuk duduk
dalam Komite Teknis (TC), Sub Komite (SC) dan Kelompok Kerja (WG). Peserta ISO termasuk satu badan standar
nasional dari setiap negara dan perusahaan-perusahaan besar.

ISO bekerja sama dengan Komisi Elektroteknik Internasional (IEC) yang bertanggung jawab terhadap standardisasi
peralatan elektronik. ISO/IEC 38500 ini sendiri pertama kali dibuat oleh Standards Australia (dikenal dengan nama
AS8015:2005) dan kemudian diadopsi oleh Joint Technical Committee ISO/IEC JTC 1 dengan tujuan untuk
menyediakan sebuah framework dasar bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi, pengarahan dan monitoring terhadap
pemanfaatan TI dalam organisasi.

Standar ini menyediakan sebuah framework dalam rangka menciptakan tata kelola Teknologi Informasi yang efektif,
untuk membantu mereka yang berada pada level tertinggi dalam organisasi untuk memenuhi dan memahami aspek
legal, peraturan dan kewajiban etis berkaitan dengan pemanfaatan TI. Framework tsb terdiri atas definisi, prinsip dan
sebuah model. Standar ini juga telah disesuaikan dengan definisi dari Corporate Governance yang telah dipublikasi
dalam bentuk Report of Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (the Cadbury Project) pada tahun
1992. The Cadbury Report juga menyediakan definisi dasar Corporate Governance yang termaktub pada OECD
Principles of Corporate Governance pada tahun 1999 (direvisi tahun 2004).

Pengguna dari standar ini diharapkan bisa membiasakan diri untuk familiar dengan Cadbury Project dan juga OECD
Principles of Corporate Governance. Standar ini juga diperuntukkan untuk memberikan informasi dan pedoman bagi
sesiapa saja yang terlibat dalam perancangan dan pengimplementasian sistem manajemen kebijakan, proses dan struktur
yang mendukung tata kelola.

Perbandingan cobol, itil dan ISO/IEC 38500

ISO 38500 terlihat turun dari atas, seperti atap di rumah. COBIT adalah dinding, dan kerangka proses seperti ITIL dan
Projects in Controlled Environments 2 (PRINCE2) adalah fondasinya. Dengan menggunakan analogi rumah, jika dewan
coba menerapkan atap( ISO 38500), tanpa pondasi atau dinding, maka akan runtuh. Selanjutnya, tanpa atap, maka unsur
- unsur sebuah perusahaan tidak akan terlindungi. ISO 38500 bukan merupakan framework yang sempurna. ISO 38500
tidak dapat menggantikan COBIT, ITIL, atau framework lainnya, Tapi, lebih tepatnya, melengkapi kerangka kerja
dengan menyediakan fokus permintaan dari penggunaan IT.

PERBANDINGAN :

1. COBIT dan ITIL adalah standard yang cakupan areanya adalah menengah ke bawah sedangkan ISO 38500
cakupan areanya adalah menengah ke atas.

2. COBIT dan ITIL cocok jika dijadikan sebagai IT management framework sedangkan ISO 38500 cocok jika
digunakan sebagai IT governance framework.

3. Kerangka kerja COBIT memasukkan hal-hal berikut ini :  Maturity Models , Critical Success Factors (CSFs), Key
Goal Indicators (KGIs), dan Key Performance Indicators (KPIs).

4. Kerangka kerja ITIL digunakan untuk mengelola infrastruktur teknologi dan informasi dalam suatu organisasi,
dan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pengguna teknologi informasi.



5. Kerangka kerja ISO 38500 digunakan bagi pemerintahan untuk membantu mereka pada tingkat tertinggi dari
organisasi untuk memahami dan memenuhi kewajiban hukum, peraturan, dan etika mereka dalam hal penggunaan
organisasi mereka IT.

PERSAMAAN :

1. Dijadikan sebagai IT governance framework
2. Memberikan pedoman pada perusahaan bahwa keputusan-keputusan strategic IT tidak hanya berada pada CIO

saja tetapi juga pada direksi, komisaris dan pemegang-saham.

Kelebihan  Cobit:

1. Rahasia
2. Proteksi terhadap informasi yang sensitif dari akses yang tidak bertanggung jawab.
3. Integritas
4. Berhubungan dengan penyediaan informasi yang sesuai untuk manajemen.
5. Secara umum dapat dikatakan bahwa COBIT merupakan sebuah model tata kelola TI yang memberikan sebuah

arahan yang lengkap mulai dari sistem mutu, perencanaan, manajemen proyek, keamanan, pengembangan dan
pengelolaan layanan. Arahan dari COBIT kemudian didetailkan kembali oleh beberapa model framework sesuai
dengan perkembangan keilmuan.

Kekurangan COBIT

1. COBIT hanya memberikan panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional.
2. COBIT hanya berfokus pada kendali dan pengukuran.

Kelebihan ITIL  :

1. Memberi deskripsi rinci sejumlah praktik penting TI dan menyediakan daftar komprehensif tugas dan prosedur
yang didalamnya setiap organisasi dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya sendiri.

2. ITIL bukan merupakan standard yang memberikan prescription tetapi lebih kepada merekomendasikan, oleh
karena itu implementasi antara satu organisasi dengan organisasi lain dapat dipastikan terdapat perbedaan.
Dengan demikian kita tidak bisa membandingkan / melakukan benchmark secara pasti.

Kelemahan ITIL  :

1. Kelemahan ITIL antara lain: buku-buku ITIL sulit terjangkau bagi pengguna non komersial, ITIL bersifat holistic
yang mencakup semua kerangka kerja untuk tatakelola TI, pelaksanaan pedoman dalam buku ITIL memerlukan
pelatihan khusus dan biaya pelatihan atau sertifikasi ITIL terlalu tinggi.

Kelebihan ISO/IEC 38500 :

1. Memberikan panduan kepada advisor perusahaan.
2. Menjamin akuntabilitas diberikan untuk semua Resiko IT dan aktivitasnya.
3. Memberikan prinsip panduan bagi direksi organisasi (termasuk pemilik, anggota dewan, direktur, mitra, eksekutif

senior, atau yang sejenisnya) mengenai penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang efektif, efisien, dan dapat
diterima di dalam organisasi mereka.

4. Menetapkan matriks yang sesuai yang melampaui kepatuhan terhadap standar minimum kantong individu praktik
terbaik dengan menerapkan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan dan perbaikan manajemen keamanan.

Kekurangan ISO/IEC 38500 :



1. Tidak cocok digunakan sebagai IT management framework

Referensi :
https://www.eradar.eu/iso-38500-standard-corporate-governance-standard/
https://www.isaca.org/Knowledge-Center/Documents/COBIT-Focus-ISO-38500-Why-Another-Standard.pdf
https://www.iso.org/standard/62816.html
https://faisalfatih.wordpress.com/2014/02/03/isoiec-38500-corporate-governance-of-information-technology/
http://oktacute999.blogspot.co.id/2016/04/tugas-terakhir-di-semester-8.html
http://bang-ilmu.blogspot.co.id/2016/05/cobit-itil.html
http://sharingmahasiswa.blogspot.co.id/2014/04/macam-maca-audit-sistem-informasi.html

 



Perbandingan jenis - jenis methodologi pada IT Audit Frameworks

1.CObit : - digunakan untuk penilaian mandiri

             - Sangat bermanfaat untuk kontrol sistem IT

             - Tidak cocok untuk membuat handbook security

             - CObit dikembangkan oleh ISACA

             -

2.BS7799  : - Menjabarkan spesifikasi untuk manajemen keamanan informasi

                 - Dikembangkan oleh UK DTI, BSI : British Standard

                 - Sebagai kontrol dasar keamanan

                 - Hasil evaluasi tidak dalam bentuk graphic

                 - Bisa digunakan untuk penilaian mandiri

3.BSI  : - Penggunaan utama untuk konsep  dan manual kemananan

           - Tidak ada metode evaluasi yang dijelaskan

           - Dikembangkan oleh German BSI ( GISA )

           - Mudah digunakan dengan keamanan yang detail

           - tidak cocok untuk analisis resiko keamanan

           - Hasil dari cakupan kemanan tidak ditampilkan dalam grafik

           - manual dalam format HTML pada BSI web server

 

4.ITSEC  : - Berdasarkan pendekatan sistematis dan terdokumentasi untuk evaluasi untuk keamanan sistem dan   produk

               - Dikembangkan oleh USA, EC : based on ITSEC

               - standard ISO

               - mendefinisikan tujuan keamanan

               - membuat langkah langkah evaluasi

5.CC  : - Digunakan terutama untuk evaluasi keamanan bukan untuk IT Audit secara umum

          - Menjelaskan methodologi evaluasi

          - Berdasarkan Standard ISO 15408

          - Standar security yang dapat diperluas



 

 



Dari tabel hasil perbandingan semua jenis metodologi beberapa IT Audit Frameworks dapat kita simpulkan dengan
melihat nilai yang terbesar  dengan rentang nilai dari 1 (terbawah) sampai 4 (teratas) dari 10 indikator :
• CobiT merupakan Sistem approach  untuk evaluasi
• BS 7799 - Code of Practice (CoP) dan BSI - IT Baseline Protection Manual merupakan Metode audit untuk semua
proses IT
• ITSEC dan Common Criteria (CC) merupakan Daftar dari penjelasan detail tentng pengukuran security untuk dapat
digunakan sebagai dokumentasi terbaik dari latihan



Tabel Perbandingan IT  Audit Frameworks
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TABEL PERBANDINGAN FRAMEWORKS IT AUDIT 

COBIT BS 7799 BSI ITSEC CC 

• Dikembangkan oleh 

ISACA 

• (mungkin) cocok 

untuk 

selfassesement tapi 

kurang cocok untuk 

mengembangkan 

buku petunjuk 

keamanan sistem 

• Membantu dalam 

implementasi sistem 

kontrol di sistem IT 

• Dokumentasi detail 

kurang 

• Tidak begitu user-

friendly 

• Kode Praktis untuk 

menginformasikan 

manajemen 

keamanan 

• Dikembangkan oleh 

UK, BSI: British 

Standard 

• Security baseline 

controls: 

- 10 control 

categories 

- 32 control groups 

- 109 security 

controls 

- 10 security key 

controls 

• Kategori kontrol : 

• IT Baseline Protection 

Manual (IT- 

Grundschutzhandbuch) 

• Dikembangkan oleh 

GISA : German 

Information Security 

Agency 

• Digunakan: evaluasi 

konsep keamanan & 

manual 

• Metodologi evaluasi 

tidak dijelaskan 

• Mudah digunakan dan 

sangat - detail - sekali 

• Tidak cocok untuk 

analisis resiko 

ITSEC: IT Security 
Evaluation 
Criteria 
• Dikembangkan 

oleh Inggris, 
Jerman, 
Perancis, 
Belanda tentang 
USA TCSEC  

• Berdasarkan 
pendekatan 
sistematis, 
terdokumentasi 
untuk evaluasi 
keamanan 
sistem dan 
produk 

• Dikembangkan 
oleh negara 
Amerika, EC: 
based on ITSEC 

• ISO International 
Standard 

• Langkah-langkah 
evaluasi : 
- Kepercayaan 

pada pengguna 
 



- Akses Sistem 

Kontrol 

- Pengembangan & 

pemeliharaan 

sistem 

- Perencanaan 

kelangsungan 

bisnis 

- Kepatuhan 

- Kebijakan 

keamanan 

informasi 

- Organisasi 

keamanan 

- Klasifikasi & 

kontrol aset 

- Keamanan 

personel 

- Keamanan fisik & 

lingkungan 

- Manajemen 

komputer & 

jaringan 

• Digunakan untuk 

selfassasement: 

• Representasi tidak 

dalam grafik yang 

mudah dibaca 

Komponen generik: 
– Organisasi 
– Personal 
– Perencanaan Kontingensi 
– Perlindungan data 
Infrastruktur: 
– Bangunan, Pengkabelan, 
kamar, kantor, Ruang 
server, Media arsip 
penyimpanan, 

 



- konsep keamanan 

dan kesehatan 

sistem 

• Tidak ada 

metodologi evaluasi 

dan tidak 

diterangkan 

bagaimana assement 

terhadap keamanan 

sistem 

• Sangat user-friendly 

sangat mudah 

digunakan (menurut 

yang sudah 

menggunakan) 

 
 



Availability ketersediaan informasi, apakah informasi pada perusahaan dapat menjamin ketersediaan informasi
dapat dengan mudah tersedia setiap saat.
Confidentiality / kerahasiaan informasi, apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan
hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak dan memiliki otorisasi.
Integrity, apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan tepat waktu.



Cobit 

Tujuan :

Membantu dalam implementasi sistem kontrol di sistem IT

Ruang lingkup :

 Business control models

 IT control models

Penerapan dalam praktek :

Security (Confidentiality, Integrity, Availability) , Fiduciary (Effectiveness, Efficiency, Compliance, Reliability of
Information) , IT Resources (Data, Application Systems, Technology, Facilities, People)

Intruksi :

1. PO - Planning & Organisation 2. AI - Acquisition & Implementation 3. DS - Delivery & Support 4. ME – Monitoring

 

BS7799 :

Tujuan :

Masing-masing bagian memiliki tujuan tersendiri BS7799 àInform. Security Management BS7799-2, cara implementasi
ISMS BS7799-3,  analisi dan manajemen resiko

Ruang Lingkup :

10 kategori control, 32 kelompok control, 109 kontrol keamanan, 10 kontrol kunci keamanan

Penerapan dalam Praktek :

System access control, Systems development & maintenance, Business continuity planning , Compliance, Information
security policy, Security organization, Assets classification & control, Personnel security , Physical & environmental
security,  Computer & network management.

Intruksi :

Tidak ada metodologi evaluasi dan tidak diterangkan bagaimana assemen terhadap keamanan sistem.

 

BSI :

Tujuan :

Evaluasi konsep keamanan & manual

Ruang Lingkup :

standar perlindungan keamanan untuk sistem teknologi informasi dengan kebutuhan proteksi “normal”, sebuah deskripsi
skenario ancaman yang diasumsikan secara global, deskripsi detail dari perlindungan untuk memandu implementasi,



sebuah deskripsi proses yang terlibat pencapaian dan pemeliharaan level yang sesuai pada keamanan teknologi
informasi, sebuah prosedur yang simpel untuk mengidentifikasi level keamanan teknologi informasi yang dicapai dilihat
dari target yang dibandingkan dengan aktualisasi

Penerapan dalam Praktek :

komponen generik (manajemen keamanan teknologi informasi, organisasi, personil, konsep perencanaan kontingensi,
kebijakan back up data, menangani kecelakaan keamanan, dan lainlain) ,  infrastruktur (gedung, ruangan, kabel, pusat
komputer, tempat kerja, dan lain-lain), sistem non-jaringan (DOS-PC, laptop, PC, sistem UNIX, Windows 2000, klien,
dan lainlain), sistem jaringan (server UNIX, jaringan Windows -NT, server Windows 2000, dan lain -lain), sistem
transmisi data (modem, firewall, e - Mail, Exchange 2000, Outlook 2000, dan lain - lain), telekomunikasi (mesin fax,
sistem telekomunikasi, server fax, telepon mobil, dan lain -lain), komponen teknologi informasi lainnya (basis data, dan
lain -lain)

 Intruksi :

1. analisis struktur teknologi informasi 2. perkiraan kebutuhan proteksi 3. memodelkan 4. pengecekan keamanan dasar

 

ITSEC/CC :

Tujuan :

Mempertimbangkan faktor-faktor evaluasi sebagaimana fungsi dan aspek kepastian kebenaran dan efektivitas

Ruang Lingkup :

Target of evaluation (TOE) ü Protection profile (PP) ü Security target (ST) ü Security functional requirements (SFRs) ü
Security assurance requirements (SARs) ü Evaluation assurance level (EAL)

Penerapan dalam Praktek :

ü functional tested ü structural tested ü methodically tested and proofed ü mathodically developed, tested and proofed ü
semiformal developed and tested ü semiformal verification of the design ü formal verification of the design

 Intruksi :

1.composition (ACO) 2. development (ADV) 3. guidance documents (AGD) 4. life-cycle support (ALC) 5. protection
profile evaluation (APE) 6. security target evaluation (ASE) 7. test (ATE) 8. vulnerability assessment (AVA)

 

 



COBIT BS7799

Url : www.isaca.org
Developed by ISACA
Biasa digunakan untuk IT Audit, termasuk pada aspek
keamanan
Rilis :

-          CobiT 1: 1996

32 Processes

271 Control Objectives

-          CobiT 2: 1998

34 Processes

302 Control Objectives

Cobit Struktur 4 Domains

PO - Planning & Organisation

AI - Acquisition & Implementation

DS - Delivery & Support

M - Monitoring

Up-to-date: Versi 2 di keluarkan pada 1998
Dikembangkan oleh organisasi internasional (ISACA)
Tidak terlalu user friendly kurva pembelajaran
Hasil evalusai tidak di tunjukan dalam bentuk grafik
Url : www.bsi.org.uk/disc/
Developed by UK DTI, BSI: British Standard
Digunakan untuk : Konsep keamanan dan
pemeriksaan kesehatan
Rilis :

-          CoP: 1993

-          BS 7799: Part 1: 1995

-          BS 7799: Part 2: 1998

BS 7799 - Security Baseline Controls

-          10 control categories

-          32 control groups

-          109 security controls

-          10 security key controls

Memiliki skema sertifikasi
BS7799, bagian1, 1995 di revisi pada tahun 1999
Memiliki standar british, yang di kembangkan oleh
UK DTI
Very user friendly - easy to learn
Evaluation results not shown in graphic form
May be used for self assessments

 

 

BSI ITSEC/CC

Url : www.bsi.bund.de/gshb/english/menue.htm
Developed by German BSI (GISA: German
Information Security Agency)
Digunakan Untuk : konsep keamanan dan manuals
Rilis :

-          IT security manual:1992

-          IT baseline protection manual:1995

ITSEC

Url ITSEC :www.itsec.gov.uk
ITSEC Developed by UK, Germany, France,
Netherl. and based primarily on USA TCSEC
(Orange Book)
Rilis :

-          ITSEC: 1991



-          New versions (paper and CD-ROM):  each year

Pendekatan lurus ke depan karena analisis risiko
terperinci tidak dilakukan
Berdasarkan persyaratan keamanan spesifik platform
& platform, langkah-langkah perlindungan terperinci
dibuat menggunakan blok bangunan yang diberikan
BSI – Structure

-          IT security measures

7 areas

34 modules (building blocks)

-          Safeguards catalogue

6 categories of security measures

-          Threats catalogue

5 categories of threats

Dikembangkan oleh BSI Jerman
Updated version released each year
Lists 209 threats & 420 security measures
34 modules cover generic & platform specific security
requirements
User friendly with a lot of security details
Not suitable for security risk analysis
 

 

-          ITSEM: 1993  (IT Security Evaluation Manual)

-          UK IT Security Evaluation & Certification scheme:
1994

ITSEC, CC/Common Criteria

Url CC : csrc.nist.gov/cc/
Developed by USA, EC: based on ITSEC
 ISO International Standard
 Releases

-          CC 1.0: 1996

-          CC 2.0: 1998

-          ISO IS 15408: 1999

Biasa digunakan terutama untuk evaluasi keamanan
dan bukan untuk audit TI umum
Menentukan metodologi evaluasi
Berdasarkan Standar Internasional (ISO 15408)
Skema sertifikasi sudah ada
Diperbarui & diupgrade setiap tahun



Nama   : Dini Rahmadia

Nim     : 182420134

n  CobiT

n  BS 7799 - Code of Practice (CoP)

n  BSI - IT Baseline Protection Manual

n  ITSEC

n  Common Criteria (CC

COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) adalah suatu panduan standar praktek manajemen
teknologi informasi dan sekumpulan dokumentasi best practices untuk tata kelola TI yang dapat membantu auditor,
manajemen, dan pengguna untuk menjembatani pemisah (gap) antara risiko bisnis, kebutuhan pengendalian, dan
permasalahan-permasalahan teknis.

Sasaran utama COBIT :

Menyediakan kebijakan yang jelas dan praktik-praktik yang baik untuk IT governance dalam organisasi tingkatan dunia

Domain cobit

1.    Plan and Organize (PO)

2.    Acquire and Implement (AI)

3.    Deliver and Support (DS)

4.    Monitor and Evaluate (ME)

2. BS 7799 – Code of Practice (CoP)
* www.bsi.org.uk/disc/
* Dikembangkan oleh UK, BSI: British Standard
* Security baseline controls :
– 10 control categories :
– System access control
– Systems development & maintenance
– Business continuity planning
– Compliance
– Information security policy
– Security organisation
– Assets classification & control
– Personnel security
– Physical & environmental security
– Computer & network management
– 32 control groups
– 109 security controls
– 10 security key controls
* Digunakan untuk selfassasement: konsep keamanan dan kesehatan system
* Tidak ada metodologi evaluasi dan tidak diterangkan bagaimana assemen terhadap keamanan system
* Sangat user-friendly sangat mudah digunakan (menurut yang sudah menggunakan)



3. BSI -IT baseline protection manual
* www.bsi.bund.de/gshb/english/menue.htm
* Dikembangkan oleh GISA: German Information Security Agency
* Digunakan: evaluasi konsep keamanan & manual
* Metodologi evaluasi tidak dijelaskan
* Mudah digunakan dan sangat – detail – sekali
* Tidak cocok untuk analisis resiko
* Representasi tdk dalam grafik yg mudah dibaca

4. ITSEC
* www.itsec.gov.uk
* ITSEC: IT Security Evaluation Criteria
* Developed by UK, Germany, France, Netherl. and based primarily on USA TCSEC (Orange Book)
* Based on systematic, documented approach for security evaluations of systems & product

5. Common Criteria (CC)
* csrc.nist.gov/cc/
* Developed by USA, EC: based on ITSEC
* ISO International Standard
* Evaluation steps:
* Definition of functionality
* Assurance: confidence in functionality

 

.

 

 

 



IT Audit Frameworks / Methodologies review

Dari beberapa IT Audit Frameworks pada materi minggu ini, jelaskan lebih detail tentang tabel hasil perbandingan  semua jenis methodologi
tersebut

Jawaban :

Metodologi IT Audit:

ü  CobiT www.isaca.org

1. Dikembangkan oleh ISACA
2. Cocok untuk self- assesement tapi kurang cocok untuk mengembangkan buku petunjuk keamanan sistem.
3. Membantu dalam implementasi sistem kontrol di sistem IT
4. Dokumentasi kurang detail
5. Tidak begitu user-friendly

 

ü  BS 7799 - Code of Practice (CoP) www.bsi.org.uk/disc/

1. 1.      Dikembangkan oleh UK, BSI: British Standard
2. 2.      Keamanan terkontrol (10 control categories, 32 control groups, 109 security controls, 10 security key controls)
3. 3.      Kategori kontrol (System access control, Systems development & maintenance, Business continuity planning, Compliance,

Information security policy, Security organisation, Assets classification & control, Personnel security, Physical & environmental security,
Computer & network management)

4. 4.      Digunakan untuk self- assasement : konsep keamanan dan kesehatan sistem
5. 5.      Tidak ada metodologi evaluasi dan tidak diterangkan bagaimana assemen thd keamanan sistem
6. 6.      Sangat user-friendly sangat mudah digunakan (menurut yang sudah menggunakan)

 

ü  BSI -IT baseline protection manual www.bsi.bund.de/gshb/engl ish/menue.htm

1. Dikembangkan oleh GISA: German Information Security Agency
2. Digunakan: evaluasi konsep keamanan & manual
3. IT security measures (7 areas, 34 modules (building blocks))
4. Terdiri dari 6 kategori kontrol
5. Metodologi evaluasi tidak dijelaskan
6. Mudah digunakan dan sangat - detail - sekali
7. Tidak cocok untuk analisis resiko
8. Representasi tdk dalam grafik yg mudah dibaca

 

ü  ITSEC www.itsec.gov.uk

1. 1.      Developed by UK, Germany, France, Netherl. and based primarily on USA TCSEC (Orange Book)
2. 2.      Based on systematic, documented approach for security evaluations of systems & products

 

ü  Common Criteria (CC) csrc.nist.gov/cc/

https://elearning.binadarma.ac.id/mod/resource/view.php?id=62946
http://www.isaca.org/
http://www.bsi.org.uk/disc/
http://www.bsi.bund.de/gshb/engl
http://www.itsec.gov.uk/


1. Developed by USA, EC: based on ITSEC
2. ISO International Standard
3. Evaluation steps : Definition of functionality
4. Assurance: confidence in functionality

 

 Kesimpulan :

1. CobiT: Metode audit untuk semua proses IT
2. ITSEC, CC: Pendekatan evaluasi yang sistematik
3. BS7799, BSI:

 

-          Evaluasi yang detail dan digunakan sebagai dokumentasi “best- practice”

-          Detailed audit plans, checklists, tools for technical audits (operating systems, LANs, etc.)



1. COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) Suatu panduan standar praktik manajemen
teknologi informasi. Standar COBIT dikeluarkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA.
COBIT 4.1 merupakan versi terbaru. COBIT memiliki 4 cakupan domain, yaitu : Perencanaan dan organisasi (plan and
organise), Pengadaan dan implementasi (acquire and implement), Pengantaran dan dukungan (deliver and support),
Pengawasan dan evaluasi (monitor and evaluate). Maksud utama COBIT ialah menyediakan kebijakan yang jelas dan
good practice untuk IT governance, membantu manajemen senior dalam memahami dan mengelola resiko-resiko yang
berhubungan dengan IT. COBIT menyediakan kerangka IT governance dan petunjuk control objective yang detail untuk
manajemen, pemilik proses bisnis, user dan auditor. 2. ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
Merupakan seperangkat praktek untuk manajemen layanan IT yang berfokus pada menyelaraskan layanan IT dengan
kebutuhan bisnis. ITIL menggambarkan proses, prosedur, tugas dan daftar periksa yang dapat diterapkan oleh sebuah
organisasi untuk membangun integrasi dengan strategi organisasi, memberikan nilai, dan mempertahankan tingkat
minimum kompetensi. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menetapkan data dasar yang dapat merencanakan,
melaksanakan, dan mengukur. Hal ini digunakan untuk menunjukkan kepatuhan dan untuk mengukur peningkatan. 3.
COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) Merupakan framework yang
diperkenalkan pada tahun 1992 sebagai pedoman bagaimana membangun kontrol yang baik sehingga perusahaan dapat
mencapai tujuan mereka dengan mengurangi resiko – resiko yang ada. COSO mengkategorikan level entitas kedalam
suatu operasi, finansial, pelaporan dan kepatuhan. Framework ini mencakup lebih dari 20 prinsip dasar yang mewakili
konsep dasar yang terkait dengan komponen: kontrol lingkungan, penilaian resiko, kontrol aktivitas, informasi dan
komunikasi serta monitoring. 4. CICA/CoCo CoCo (Criteria of Control Framework) diperkenalkan pada tahun 1992
dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pengambilan keputusan dengan kontrol yang lebih baik,
manajemen resiko, dan tata kelola perusahaan.



Nama : Fajar Prayoga

Nim : 182420136

Kelas : MTI 20 A

Jawaban :

Metodologi yang tepat yang menjadi dasar kegiatan audit TI, dan menyelaraskan proses manajemen risiko, tata
kelola, dan manajemen TI mereka sendiri dengan yang relevan IT Audit Frameworks. Metodologi dan Frameworks
yang dijelaskan di sini tidak semuanya fokus pada audit semata, tetapi semua menawarkan proses, struktur, dan bidang
topik yang mungkin berguna bagi beberapa organisasi ketika merencanakan dan melaksanakan audit. 

Standard tools tersebut dikembangkan sebagai framework yang disusun berdasarkan best pratices dari hasil riset serta
pengalaman bertahun-tahun dalam kegiatan audit TI. Framework tersebut tentunya mengalami penyempurnaan yang
berkelanjutan sebagai upaya menciptakan standar yang semakin baik, efektif dan efisien. Berikut ini adalah standard
tools/framework yang banyak digunakan di dunia :

1. COBIT® (Control Objectives for Information and related Technology)
Disusun oleh Information Systems Audit and Control Foundation (ISACF®) pada tahun 1996. Edisi kedua dari COBIT
diterbitkan pada tahun 1998. Pada tahun 2000 dirilis COBIT 3.0 oleh ITGI (Information Technology Governance
Institute) dan COBIT 4.0 pada tahun 2005. Rilis terakhir COBIT 4.1 dirilis pada tahun 2007.
COBIT merupakan standar yang dinilai paling lengkap dan menyeluruh sebagai framework IT audit karena
dikembangkan secara berkelanjutan oleh lembaga swadaya profesional auditor yang tersebar di hampir seluruh negara.
Dimana di setiap negara dibangun chapter yang dapat mengelola para profesional tersebut.
Target pengguna dari framework COBIT adalah organisasi/perusahaan dari berbagai latar belakang dan para profesional
external assurance. Secara manajerial target pengguna COBIT adalah manajer, pengguna dan profesional TI serta
pengawas/pengendali profesional. Secara resmi tidak ada sertifikasi profesional resmi yang diterbitkan oleh ITGI atau
organisasi manapun sebagai penyusun standar COBIT. Di Amerika Serikat standar COBIT sering digunakan dalam
standar sertifikasi Certified Public Accountants (CPAs) dan Chartered Accountants (CAs) berdasarkan Statement on
Auditing Standards (SAS) No. 70 Service Organisations review, Systrust certification or Sarbanes-Oxley compliance.
Sertifikasi non COBIT yang merupakan pengakuan profesional auditor IT diterbitkan oleh ISACA, sebagai afiliasi ITGI
yaitu Certified Information Systems Auditor (CISA®) dan Certified Information Security Manager® (CISM®). 

The COBIT Framework memasukkan juga hal-hal berikut ini:

Maturity Models – Untuk memetakan status maturity proses-proses TI (dalam skala 0 – 5) dibandingkan dengan
“the best in the class in the Industry” dan juga International best practices
Critical Success Factors (CSFs) – Arahan implementasi bagi manajemen agar dapat melakukan kontrol atas
proses TI.
Key Goal Indicators (KGIs) – Kinerja proses-proses TI sehubungan dengan business requirements
Key Performance Indicators (KPIs) – Kinerja proses-proses TI sehubungan dengan process goals

 

2. COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) Internal Control—Integrated
Framework
COSO adalah organisasi swasta yang menyusun Internal Control – Integrated Network bagi peningkatan kualitas
penyampaian laporan keuangan dan pengawasan internal untuknya yang lebih efektif. Tujuan dari penyusunan
framework ini adalah peningkatan sistem pengawasan terpadu untuk pengendalian perusahaan/organisasi dalam
beberapan langkah. Hal ini diarahkan untuk memberikan para pemegang kebijakan di organisasi dapat melakukan
pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas kepada para eksekutif, mencapai laba yang menguntungkan serta
mengelola resiko-resiko yang timbul. Internal Control – Integrated Framework yang disusun oleh COSO diterbitkan
pertama kali pada tahun 1992 dan masih diperbarui hingga saat ini. Hingga saat ini COSO maupun organisasi lainnya



tidak melakukan/menerbitkan sertifikasi keahlian/profesional bagi framework ini. Lingkup kriteria informasi yang
sering menjadi perhatian dalam Internal Control – Integrated Framework COSO adalah:
o Effectiveness
o Efficiency
o Confidentiality
o Integrity
o Availability
o Compliance
o Reliability

Dengan menggunakan standar-standar tersebut, maka tujuan penerapan TI di sebuah perusahaan akan sesuai dengan
tujuan yang diharapkan dan menghindarkan dari terjadinya kerugian akibat risiko-risiko penerapan yang tidak
terpetakan.

 

IT Governance

 

Penerapan TI di perusahaan akan dapat dilakukan dengan baik apabila ditunjang dengan suatu pengelolaan TI (IT
Governance) dari mulai perencanaan sampai implementasinya. Definisi IT Governance menurut ITGI adalah: “Suatu
bagian terintegrasi dari kepengurusan perusahaan serta mencakup kepemimpinan dan struktur serta proses organisasi
yang memastikan bahwa TI perusahaan mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan organisasi.”

 

Kegunaan IT Governance adalah untuk mengatur penggunaan TI, dan memastikan performa TI sesuai dengan tujuan
berikut ini :

1.  Keselarasan TI dengan perusahaan dan realisasi keuntungan-keuntungan yang dijanjikan dari penerapan TI.
2. Penggunaan TI agar memungkinkan perusahaan mengekploitasi kesempatan yang ada dan memaksimalkan

keuntungan.
3.  Penggunaan sumber daya TI yang bertanggung jawab.
4.  Penanganan manajemen risiko yang terkait TI secara tepat.

 



Standardization adalah penilaian mengenai penggunaan standardisasi audit dan penilaian terbaik ada
pada ITSEC yang menggunakan ISO 15408.

Independence adalah penilaian tentang independensi/kebebasan penggunaan sistem. ITSEC masih
menjadi yang terbaik diantara ketiga lainnya karena penerapan sistemnya dapat disesuaikan dengan
kebutuhan perusahaan. Hal tersebut menjadikan harga sistem menjadi lebih murah, dan lebih terjangkau
oleh perusahaan rintisan (startup)maupun SMB (small medium business).

 

Certifyability adalah penilaian terhadap kualitas yang dapat disertifikasi. Tempat teratas masih dimiliki
oleh ITSEC, dan paling rendah dimiliki oleh COBIT.

 

Applicability in Practice adalah penilaian terhadap kemampuan penerapan dalam praktek, yang mana
pada poin ini BSI menjadi yang terbaik diantara yang lain dengan nilai 3.1. Ditempat kedua ada BS 7799.

 

Adaptability adalah penilaian kemampuan sistem yang mudah melakukan adaptasi dengan obyek/target
audit. COBIT dan BSI menjadi yang paling adaptable dibanding yang lain.

 

Extent of Scope adalah penilaian tentang ruang lingkup yang mampu di cover oleh sistem. Di poin ini
COBITjuga masih menjadi yang terbaik, karena hampir mencakup seluruh bagian dari sistem IT/IS yang ada.

 

Presentation of Results adalah penilaian tentang penyajian hasil yang dilakukan oleh keempat metode,
dan penilaian terbaik ada pada BSI.

 

Efficiency menjadi penting karena metodologi harus mampu bekerja dan berjalan optimal dengan sumber
daya terbatas dan waktu penanganan yang lebih pendek, namun dengan hasil maksimal. COBIT dan BSI
dinilai terbaik dalam poin penilaian ini.

 

Update Frequency adalah pembaruan metodologi secara berkala. Bukan hanya pembaruan major (major
update) yang berhubungan dengan metodologi utama, namun minor update seperti penambahan atau
pengurangan tahapan juga menjadi penting karena obyek IT/IS seperti infrastruktur juga selalu terlibat
dalam pembaruan. BSI menjadi metodologi yang paling sering melakukan pembaruan.

 

Ease of Use adalah penilaian tentang kemudahan penggunaan. Pada poin ini, rata-rata metode mendapat
nilai 2, yang berarti kemudahan penggunaan hampir merata. Namun yang terbaik dipegang oleh BSI.

 



Berdasarkan rata-rata penilaian, maka rank metodologi yang dinilai adalah sebagai berikut :

1. BSI (3.05)
2. BS 7799 (2.9)
3. COBIT (2.89)
4. ITSEC/CC (2.86)
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Sebelum saya menjelas kan perbandingan beberapa IT Framework besar dunia yang sudah di bahas oleh Ibuk Dr
Widya Cholil, S.Kom, M.IT.

LATAR BELAKANG

ICT telah dimanfaatkan sedemikian (i) luas dan (ii) dalam, dan banyak institusi / organisasi bergantung pada ICT,
sehingga resiko bisnis semakin besar.

DEFINISI

Penilaian / pengujian kontrol dalam sistem informasi atau infrastruktur teknologi informasi.

PROSES IT AUDIT

Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti bagaimana sistem informasi dikembangkan, dioperasikan,
diorganisasikan, serta bagaimana praktek dilaksanakan:

● Apakah IS melindungi aset institusi: asset protection, availability

● Apakah integritas data dan sistem diproteksi secara cukup (security, confidentiality )?

● Apakah operasi sistem efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi, dan lain-lain (coba  

   cari pertanyaan2 lain)

 

IT AUDIT

√ Stakeholders √ Output Internal IT

Internal IT Deparment
External IT Consultant
Board of Commision
Management
Internal IT Auditor
External IT Auditor
Solusi teknologi meningkat, menyeluruh &
mendalam
Fokus kepada global, menuju ke standard2
yang diakui

 

  

√ Kualifikasi Auditor √ Output Internal Audit & Business



Certified Information Systems Auditor
(CISA)
Certified Internal Auditor (CIA)  
Certified Information Systems Security
Professional (CISSP)
dll
Menjamin keseluruhan audit – Budget &
Alokasi sumber daya – Reporting

 

  

 

METODOLOGI & FRAMEWORK

√ Framework Besar √ Output Internal IT

1. IT Audit
2. Analisis Resiko berdasarkan hasil audit
3. Memeriksa “kesehatan” sistem & security

benchmarking terhadap sistem yang lain /
standard

4. Hasil dari ketiganya (1,2,3) melahirkan
konsep keamanan sistem Informasi

5. Hasil dari konsep keamanan:
6. • panduan keamanan sistem (handbook of

system security)

 

CobiT

www.isaca.org

BS 7799 - Code of Practice (CoP)
www.bsi.org.uk/disc/
BSI -IT baseline protection manual
 www.bsi.bund.de/gshb/engl ish/menue.htm
ITSEC

www.itsec.gov.uk

Common Criteria (CC) csrc.nist.gov/cc/

  

 

 

TABEL PERBANDINGAN METODOLOGI



 



Hasil Perbandingan semua jenis IT Audit Methodology ( menggunakan antara 1 (rendah) dan 4 (tinggi))

1. Standarisasi, ITSEC/CC (3.9) score tertinggi, BSI (3.1) score terendah
2. Independensi, ITSEC/CC (3.9) score tertinggi, Cobit (3.3) score terendah
3. Sertifikasi, ITSEC/CC (3.7) score tertinggi, Cobit (2.7) score terendah
4. Penerapan dalam praktek, BSI (3.1) score tertinggi, ITSEC/CC (3.5) score terendah
5. Kemampuan adaptasi, Cobit dan BSI (3.3) score tertinggi, BS 7799 (2.8) score terendah
6. Luasnya ruang lingkup, Cobit (3.1) score tertinggi, ITSEC/CC (2.6) score terendah
7. Presentasi hasil, BSI (2.6) score tertinggi, ITSEC/CC (1.7) score terendah
8. Efisiensi, Cobit dan BSI (3.0) score tertinggi, ITSEC/CC (2.5) score terendah
9. Frekuensi update, BSI (3.4) score tertinggi, BS 7799 (2,4) score terendah

10. Kemudahan penggunaan, BSI (2.8) score tertinggi, ITSEC/CC (2.0) score terendah

 

Ada beberapa metodologi yang digunakan dalam IT Audit yaitu :

Cobit

Utamanya digunakan untuk IT Audit, termasuk aspek keamanan
Tidak ada penjelasan metode evaluasi secara detail
Dikembangkan oleh organisasi internasional (ISACA)
Hanya menjelaskan objektif pengendalian tingkat tinggi
Tidak mendokumentasikan pengukuran kontrol IT secara detail
Tidak ramah terhadap pengguna
Hasil evaluasi tidak ditampilkan dalam bentuk grafik

BS 7799 – Code of Practice (CoP)

Kegunaan pokok : Konsep pemeriksaan dan keamanan
 Tidak ada penjelasan metode evaluasi secara detail
British standard, dikembangkan oleh UK DTI Sertification
Daftar 109 kontorl security yang siap digunakan
Tidak menjelaskan pengukuran keamanan secara detil
Sangat user friendly – mudah digunakan

BSI – IT Baseline Protection Manual

Kegunaan pokok : manual dan konsep keamanan
Tidaka menjelaskan tentang metodologi evaluasi
Dikembangkan oleh German BSI (GISA)
Daftar 209 ancaman dan 420 pengukuran keamanan
34 modul mencakup generis dan platform khusus persyaratan keamanan

ITSEC/CC

Terutama digunakan untuk evaluasi keamanan dan bukan untuk IT Audit umum
Menentukan metodologi berdasarkan standar internasional (ISO 15408)
Diperbarui dan ditingkatkan setiap tahunnya
Termasuk tambahan kumpulan persyaratan keamanan standar

Semua metodologi tersebut mempunyai area pokok kegunaan, yaitu :

IT Audits



Risk Analysis
Health Checks (Security Benchmarking)
Security Concept
Security Manuals/Handbooks

 



Dari tabel hasil perbandingan semua jenis metodologi IT Audit yng sudah dijelaskan secara lengkap dan sudah
dijelaskan berupa angka dari setiap masing metode, hanya saja tinggal melihat dari tahap/metode apa yang cocok untuk
perusahaan yang telah kita bentuk lalu kita gunakan framework tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, kemudia
memberi pengaman terhadap informasi yang akurat dari akses orang tidak bertanggung jawab,

Terima kasih, salam.



Dari tabel hasil perbandingan semua jenis metodologi beberapa IT Audit Frameworks dapat kita simpulkan dengan
melihat nilai yang terbesar  dengan rentang nilai dari 1 (terbawah) sampai 4 (teratas) dari 10 indikator :

CobiT merupakan Metode audit untuk semua proses IT
BS 7799 - Code of Practice (CoP) dan BSI - IT Baseline Protection Manual merupakan Daftar dari penjelasan
detail tentng pengukuran security untuk dapat digunakan sebagai dokumentasi terbaik dari latihan
ITSEC dan Common Criteria (CC) merupakan Sistem approach  untuk evaluasi



METODE IT AUDIT  KETERANGAN

COBIT Utamanya digunakan untuk IT Audit, termasuk aspek keamanan
Tidak ada penjelasan metode evaluasi secara detail
Dikembangkan oleh organisasi internasional (ISACA)
Hanya menjelaskan objektif pengendalian tingkat tinggi
Tidak mendokumentasikan pengukuran kontrol IT secara detail
Tidak ramah terhadap pengguna
Hasil evaluasi tidak ditampilkan dalam bentuk grafik

BS 7799  Cop Kegunaan pokok : Konsep pemeriksaan dan keamanan
 Tidak ada penjelasan metode evaluasi secara detail
British standard, dikembangkan oleh UK DTI Sertification
Daftar 109 kontorl security yang siap digunakan
Tidak menjelaskan pengukuran keamanan secara detil
Sangat user friendly – mudah digunakan

BSI – IT BASELINE
PROTECTION MANUAL

Kegunaan pokok : manual dan konsep keamanan
Tidaka menjelaskan tentang metodologi evaluasi
Dikembangkan oleh German BSI (GISA)
Daftar 209 ancaman dan 420 pengukuran keamanan
34 modul mencakup generis dan platform khusus persyaratan
keamanan

ITSEC / CC Terutama digunakan untuk evaluasi keamanan dan bukan untuk
IT Audit umum
Menentukan metodologi berdasarkan standar internasional (ISO
15408)
Diperbarui dan ditingkatkan setiap tahunnya
Termasuk tambahan kumpulan persyaratan keamanan standar

 

 

Item Perbandingan it audit Tetinggi
(maksimal score 4)

Terendah
(minimal score1)

STANDARISASI ITSEC / CC (3.9) BSI (3.1)

INDEPENDENCE ITSEC / CC (3.9) COBIT (3.3)

SERTIFIKASI ITSEC / CC (3.7) COBIT (3.7)



PENERAPAN DALAM
PRAKTEK

BSI (3.1) ITSEC /CC (2.5)

KEMAMPUAN ADAPTASI COBIT & BSI (3.3) BS 7799 (2.8)

LUAS NYA RUANG LINGKUP COBIT (3.1) ITSEC / CC (2.6)

PRESENTASI HASIL BSI (2.6) ITSEC/ CC (2.5)

EFESIENSI BSI (3.0) ITSEC/ CC (2.4)

FREKUENSI UPDATE BSI (3.4) BS 7799 (2.8)

KEMUDAHAN PENGGUNA BSI (2.8) ITSEC /CC (2.0)

 

 



Availability ketersediaan informasi, apakah informasi pada perusahaan dapat menjamin ketersediaan informasi
dapat dengan mudah tersedia setiap saat.

Confidentiality / kerahasiaan informasi, apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan
hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak dan memiliki otorisasi.

Integrity, apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan tepat waktu.
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