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1. Ketika auditor tidak memiliki cukup waktu untuk terlibat dalam setiap fase proyek 

pembangunan, bagaimana mereka meminimalkan risiko proyek? 

Bart Jutte; 2016; menyatakan terdapat banyak keuntungan dengan membuat risk 

management dalam sebuah project, hal ini akan terkait dengan minimalisasi dampak dari 

threat yang ada dan mendapatkan keuntungan dari semua peluang yang ada. Untuk 

membuat risk management menjadi sangat efektif, maka terdapat 10 Golden Rules yang 

bisa diimplementasikan yaitu: 

1. Membuat Risk Management bagian dari project 

Ketika Risk Management tidak dijadikan bagian dari project secara eseluruhan, maka 

benefit dari risk management tidak akan dapat dinikmati oleh project, terlepas dari 

alasan yang dimiliki – apakah karena yakin semua risiko tidak akan terjadi, ataupun 

percaya sepenuhnya pada project manager. 

2. Identifikasi Risk pada awal project 

Melaksanakan identifikasi risiko pada awal project akan membutuhkan 2 hal, people 

and paper, people adalah tim project dana tau subject matter expert yang memiliki 

banyak pengalaman terkait dengan project yang akan dilakukan. Sedangkan paper 

adalah apa yang sudah tertulis pada dokumen terkait project-project sebelumnya. 

3. Communicate risiko yang ada 

Beberapa project yang gagal menunjukkan bahwa kegagalannya disebabkan ketika 

project manager yang memimpin project tidak mengetahui risiko besar akan segera 

terjadi. Fakta yang mengejutkan adalah pada dasarnya ada beberapa personel project 

yang mengetahui terkait hal ini namun tidak melakukan komunikasi terkait hal 

tersebut kepada Project manager.  

4. Consider ancaman dan peluang 

Project risk seringkali di konotasikan dengan hal buruk, karena hanya melihat risiko 

apa saja yang akan datang, namun pendekatan modern, project risk juga akan 

melibatkan kesempatan apa yang bisa muncul dalam pelaksanaan project, sehingga 



 

dengan 2 hal ini di consider, risiko yang muncul bisa di minimalisasi dan peluang 

yang ada bisa di maksimalisasi 

5. Pastikan owner dari setiap issue 

Langkah pertama dalam risk management adalah mengidentifikasi risiko, namun 

langkah yang sangat penting selanjutnya adalah menentukan PIC atau owner dari 

setiap risk yang ada, hal ini untuk menentukan bahwa risiko ini akan di mitigasi 

dengan action list yang proper 

6. Prioritasisasi risiko 

Gunakan kriteria untuk menentukan prioritas terhadap risiko yang ada, lalu pastikan 

kriteria ini konsisten dan mulailah dengan memitigasi risiko-risiko yang paling akan 

memberikan impact paling besar terhadap project 

7. Analisa risiko 

Mengerti behavior dari risk yang ada adalah hal yang penting sebelum memutuskan 

sebuah risk response, untuk hal ini maka analisa akan diperlukan agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pengambilan keputusan 

8. Plan and Implement Risk 

Implementasi akan risk response adalah hal yang sebenarnya memberikan nilai 

tambah terhadap project yang sedang berjalan. Dengan melakukan hal ini, project 

pada dasarnya meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi. 

9. Register project Risk 

Hal ini adalah bagaimana semua risiko dapat tercatat dengan baik, dengan catatan 

yang baik terkait dengan risiko, maka hal ini bisa dijadikan alat untuk 

mengkomunikasikan risiko apa yang dimiliki beserta action apa yang sudah dilakukan 

untuk mengimplementasikan response risk 

10. Track Risk and Associated Task 

Tracking risk berbeda tracking task. Tracking risk berfokus pada situasi risiko saat 

ini. risiko yang lebih mungkin terjadi? apakah tingkat kepentingan risiko berubah?. 

Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu untuk melihat risiko-risiko apa 

saja yang paling penting untuk nilai proyek Anda 

 

 



 

Pmiwdc.org; diakses pada tanggal 16 April 2017 menyatakan bahwa process flow 

diagram dalam implementasi risk management adalah sebagai berikut: 

 

Taiki U.S.A inc, 2010; menyatakan bahwa tahapan yang digunakan untuk melakukan Risk 

Management System adalah sebagai berikut : 

 

 



 

Sedangkan menurut labcompliance.com, diakses tanggal 16 April 2017 menyatakan 

bahwa menurut ICHQ9, Risk management sebaiknya dilakukan dengan tahapan seperti di 

bawah: 

 

 

Dari bahasan di atas, maka dapat dilihat bahwa pada risk management pada project 

adalah hal yang penting agar project dapat sukses. Walaupun masing-masing pendapat 

memiliki phase atau tahapan yang berbeda dalam implementasinya, namun hampir semua 

metode diatas menyebutkan bahwa tahapan analisa risiko adalah hal yang penting untuk 

dilaksanakan. 

Jika dalam pelaksanaan project pembangunan seorang auditor tidak dapat terlibat pada 

semua phase, maka agar auditor terlibat dalam project secara minimal namun tetap 

memberikan hasil yang maximal, auditor harus harus minimal terlibat pada 2 hal, yaitu 

phase persiapan risiko dan terlibat sebagai konsultan saat terjadi pertanyaan atau project 

memerlukan informasi tambahan dari auditor.  

Dengan keterlibatan auditor pada phase analisa risiko awal, dimana project belum mulai 

melakukan implementasi nya. maka pengetahuan auditor terkait risiko-risiko apa yang 

mungkin muncul pada project, apa jenis mitigasi terbaik yang dilakukan, serta langkah 



 

apa yang harus dilakukan untuk mitigasi yang dimaksud dapat di capture dalam dokumen 

risk management yang kemudian dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan 

project, sedemikian hingga project bisa berjalan dengan risiko minimal. 

Dan dalam pelaksanaannya, auditor diharapkan dapat menjadi tempat berkonsultasi 

terkait risiko yang dihadapi oleh project. dengan keterlibatan auditor sebagai konsultan, 

maka informasi-informasi tambahan yang akan diperlukan project untuk memastikan 

projectnya dapat berjalan dengan baik akan didapatkan dengan mudah. 

 



 

2. Kriteria apa yang dapat dikembangkan untuk menilai proses audit? Apa langkah 

penting dalam proses audit yang dapat dievaluasi? 

Dibawah ini adalah beberapa pengertian audit: 

Menurut A Statement of Basic Auditing Concept (ASOBAC) audit adalah suatu proses 

sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai 

asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memutuskan tingkat 

kesesuaian antara asersi- asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan 

menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. 

Alvin A. Arens, et all; 2011 menyatakan bahwa audit adalah akumulasi dan evaluasi 

bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara 

informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang 

kompeten dan independen. 

Whittington, O. Ray dan Kurt Pann , 2012 menyatakan bahwa Audit adalah 

pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan akuntan publik yang 

independen. Audit terdiri dari penyelidikan mencari catatan akuntansi dan bukti lain yang 

mendukung laporan keuangan tersebut. Dengan memperoleh pemahaman tentang 

pengendalian internal perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati aset, 

membuat bertanya dalam dan di luar perusahaan, dan melakukan prosedur audit lain, 

auditor akan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan 

keuangan menyediakan adil dan cukup melengkapi gambaran posisi keuangan 

perusahaan dan kegiatan selama periode yang diaudit 

 

Konrath, 2002 menyatakan bahwa audit adalah Suatu proses sistematis untuk secara 

objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan 

dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi 

tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan 

Sukrisno Agoes; 2004 menyatakan bahwa audit adalah Suatu pemeriksaan yang 

dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan 

keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan 



 

bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai 

kewajaran laporan keuangan tersebut 

Arens dan Loebbecke, 2003 menyatakan bahwa audit adalah suatu proses pengumpulan 

dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu 

entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat 

menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah 

ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten 

Mulyadi, 2002 menyakan bahwa audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh 

dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan 

dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara 

pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian 

hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan 

Sedangkan William F. Meisser, Jr 2003 menyatakan bahwa audit adalah proses yang 

sistematik dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi 

untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah 

ditetapkan, hasil dari penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang 

berkepentingan 

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Audit adalah proses yang 

sistematik untuk memastikan tingkat kesesuaian dalam organisasi, dimana hasil akhir dari 

proses ini adalah audit report yang akan dilaporkan kepada stakeholder. 

 

Ada beberapa pendapat tentang tahapan yang harus dilakukan pada saat audit 

dilaksanakan, seperti yang dijelaskan Ron Weber dalam bukunya Information System 

Control and Audit bahwa terdapat 5 langkah atau tahap audit sistem informasi 

1. Perencanaan audit (Planning the Audits) 

2. Pengetesan kendali (Tests of Controls) 

3. Pengetesan transaksi (Tests of Transactions) 

4. Pengetesan keseimbangan atau keseluruhan hasil (Tests of Balances or Overall 

Results) 

5. Penyelesaian audit (Completion of the Audit) 

 



 

Pendapat lainnya adalah Chris Davis et all, menyebutkan Ada 6 hal yang perlu 

dilakukan untuk melakukan audit yaitu 

1. Planning. Tujuan planning adalah untuk menentukan objective dan scope pekerjaan.  

2. Fieldwork dan dokumentasi. Langsung terjun ke lapangan merupakan proses yang 

sangat penting dalam melakukan audit sehingga didapatkan kondisi yang sebenarnya. 

Dokumentasi hasil temuan di lapangan juga tidak kalah penting yang nantinya dapat 

digunakan dalam membuat kesimpulan. 

3. Pencarian issue dan validasi. Pada saat melakukan fieldwork, auditor perlu membuat 

daftar issue dan memastikan daftar issue tersebut valid dan relefan. 

4. Mencari solusi. Jika sudah menemukan dan memvalidasi issue issue yang ditemukan 

di lapangan, proses selanjutnya adalah membuat atau mencari solusi dari issue issue 

tersebut bersama sama dengan user. 

5. Reporting. Jika sudah menyelesaikan fieldwork maka perlu dibuatkan laporan audit 

untuk management. 

6. Issue Tracking. Biasanya jika proses audit sudah selesai, sering dianggap pekerjaan 

audit juga selesai. Jika ini dilakukan, maka proses audit tidak menjadi nilai tambah 

bagi perusahaan. Memastikan bahwa issue issue yang ditemukan pada proses audit 

dilakukan perbaikan atau penyelesaiannya adalah hal yang sama pentingnya dengan 

proses audit tersebut. 

 

 

Sedangkan Marius dan Christian (2009) menyatakan bahwa aktivitas audit terdiri 

beberapa tahapan yaitu: 

1. Audit, pada tahapan ini terdiri dari penentuan ruang lingkup audit, menetapkan 

kelayakan audit, membentuk tim audit, membangun kontak awal dengan auditee 

2. Document Analysis, tahap ini merupakan kegiatan mengumpulkan bukti audit yang 

memiliki keterkaitan dengan audit dari auditee. Dokumentasi termasuk surat-surat 

resmi dan audit yang sebelumnya sudah dilaporkan. Proses audit dapat dihentikan 

atau ditangguhkan apakah dokumen auditee tidak memadai dalam kaitannya dengan 

tujuan audit. 



 

3. Carrying out the audit activities on site, pada tahap ini auditor akan mengadakan 

pertemuan pembuka yang digunakan untuk membicarakan proses audit yang akan 

dilakukan 

4. Preparation, approval and distribution of the audit report, pernyusuan suatu laporan 

audit merupakan tanggung jawab dari ketua tim audit. 

5. Audit process closing, Proses audit ditutup ketika kegiatan yang termasuk dalam 

rencana audit telah dicapai dan laporan audit telah disetujui dan didistribusikan. 

Anggota tim audit harus menjaga kerahasiaan data yang tercatat dalam dokumen 

audit sesuai dengan peraturan. 

6. Follow-up audit, tahap ini berupa tindak lanjut dari kegiatan audit yang berisi 

kegiatan yang dapat dianggap sebagai bagian audit apakah sudah diproses atau tidak. 

Kesimpulan audit menyebabkan kebutuhan untuk perbaikan, pencegahan atau 

tindakan perbaikan. auditee harus menerapkan tindakan ini dan mereka dilaporkan 

klien audit. 

 

Dari penjelasan terkait tahapan audit, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk melakukan 

audit ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, 

pelaporan audit serta tindak lanjut audit.  

 

Untuk melakukan penilaian apakah sebuah proses audit adalah sebuah audit yang baik, 

maka ada beberapa kriteria yang dapat digunakan, yaitu: 

1. Sistematika audit 

Definisi audit yang merupakan proses yang sistematis pada dasarnya akan menjadi 

salah satu kriteria apakah proses audit yang berjalan sudah berjalan dengan baik. 

Proses audit harus mealui tahapan sesuai dengan penjelasan diatas, tidak menjadi 

proses yang tidak tersistemasi, tahapan akan di mulai dengan perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut.   

2. Kesesuaian Rencana audit dengan pelaksanaan audit 

Proses yang baik adalah proses yang dilakukan sesuai dengan perencanaan, hal ini 

juga berlaku untuk proses audit. Audit yang baik akan mengacu pada rencana audit 



 

yang sudah disepakati antara auditor dan stakeholder, baik dari sisi scope, sisi waktu, 

dan juga sisi deliverable. 

3. Auditee yang tepat 

Auditee adalah personnel yang akan memberikan masukan dalam proses wawancara 

dan memberikan dokumen yang diperlukan. Pelaksanaan audit dengan auditee yang 

tidak tepat akan membuat proses audit menjadi tidak valid dan memberikan data yang 

juga tidak valid. 

4. Report Audit yang Accountable 

Laporan audit adalah hasil dari proses audit secara keseluruhan, audit yang baik akan 

menghasilkan laporan audit yang accountable – dapat dipercaya – semua data yang 

ada pada laporan ini harus merupakan hal yang benar, bukan merupakan asumsi, 

bukan merupakan data yang tidak valid dan bukan merupakan rekayasa. 

5. Rekomendasi audit yang SMART – Spesific, Measureable, Accountable, Reasonable, 

Time Based 

Laporan audit akan menyampaikan rekomendasi kepada stakeholder, dimana 

stakeholder akan melakukan tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan. Audit 

yang baik harus dapadt memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan kepada 

stakeholder adalah rekomendasi yang specific, dapat diukur keberhasilanya 

(measurable), Accountable, dapat dilakukan dengan (Reasonable), dan ada tata waktu 

kapan rekomendasi ini akan dapat sekesai (Time Based). 

 



 

3. Bagaimana organisasi mengembangkan program manajemen risiko untuk 

menentukan kecukupan pertanggungan IT insurance mereka? 

Menurut Adrienne Watt, ada 4 cara dalam menghadapi risiko, yaitu: 

1. Avoid – Hindari : Hal terbaik yang dapat terjadi dengan risiko adalah 

menghindarinya, jika risiko dapat di cegah, maka hal tersebut sudah pasti tidak akan 

berdampak pada project yang sedang dijalankan. 

2. Mitigate – kurangi : Jika risiko tidak dapat dihindari sepenuhnya, maka lakukan 

mitigasi yang diperlukan. Ini artinya melakukan sesuatu yang dapat membuat risiko 

akan berdampak sekecil mungkin terhadap project yang dijalankan 

3. Transfer – pindahkan : salah satu cara yang efektif dalam menghadapi risiko adalah 

memindahkannya kepada pihak lain yang mau menerima nya. 

4. Accept – Menerima : ketika risiko yang ada tidak dapat di hindari, dikurangi, atau 

bahkan di pindahkan, maka risiko harus diterima. Namun walaupun hal ini yang 

terjadi, namun risiko ini akan diketahui, maka alternative apa yang harus dilakukan 

saat risiko ini terjadi sudah ada. 

Risk management plan adalah sebuah dokumen yang akan menyatakan apa yang akan 

dilakukan oleh sebuah project / organisasi ketika menghadapi sebuah risiko, dokumen ini 

akan berisikan bagaimana risiko akan di assess, siapa yang akan bertanggung jawab 

terhadap risiko tersebut, dan seberapa sering risk planning akan dilakukan. 

Menurut dbp management, ada 5 cara utama yang dapat dilakukan untuk memanage 

risiko, yaitu: 

1. Accept the risk : hal ini berarti walaupun risiko sudah di identifikasi dan di catat 

dalam risk management yang digunakan, tidak ada aktivitas apapun yang dilakukan 

untuk mencegahnya. Project/organisasi sudah menerima keberadaan risiko tersebut 

dan akan menghadapinya ketika risiko itu tejadi. Ini adalah strategy yang baik untuk 

menghadapi risiko yang sangat kecil yang akan mudah untuk atasi ketika terjadi. 

2. Avoid the risk : hal ini berarti risiko benar-benar di hindari dengan merubah rencana 

yang ada. Hal ini adalah hal yang baik ketika risiko yang dihadapi adalah sedemikian 

besar memberikan dampak kepada project. 

3. Transfer the risk : metode ini adalah metode yang paling jarang digunakan dalam 

project yang normal, hanya pada beberapa project yang melibatkan banyak pihak 

maka metode ini digunakan. Metode ini pada dasarnya memindahkan risiko dan 

management terhadap risiko tersebut kepada pihak lain. 



 

4. Mitigate the risk : metode yang paing sering digunakan saat menghadapi risiko, juga 

merupakan hal yang paling mudah untuk dimengerti dan di implementasikan. Intinya 

adalah project akan melakukan sesuatu untuk meminimalkan dampak yang akan 

terjadi saat risiko itu terjadi. 

5. Exploit the risk : keempat metode diatas adalah metode yang digunakan untuk 

menghadapi hal buruk, namun ada juga risiko yang memberikan dampak positif 

kepada project, sebagai contohnya, ketika mesin cuci baru menjadi sangat popular 

sampai dengan organisasi kekurangan sales staff untuk melakukan demontrasi. 

Ekspoitasi terhadap risiko berarti bagaimana cara membuat risiko ini terjadi atau apa 

yang harus dilakukan untuk meningkatkan benefit ketika risiko ini terjadi. 

Dari penjelasan diatas, maka kebutuhan organisasi akan kepastian terhadap kecukupan IT 

Assurance akan dapat dipenuhi ketika risk management plan yang dimiliki oleh 

perusahaan / organisasi dapat memastikan bahwa untuk setiap risiko terdapat 

pengelompokan untuk metode apa yang akan digunakan pada setiap risiko yang sudah 

diidentifikasi. 

Dengan adanya pengelompokkan pada metode yang digunakan, maka perusahaan atau 

organisasi dapat melihat risiko-risiko IT mana saja yang memang bisa di transfer dan 

risiko-risiko IT mana saja yang tidak bisa di transfer. Risiko-risiko IT yang dapat di 

transfer ini biasanya akan terdiri dari risiko-risiko yang bisa sepenuhnya di berikan 

kepada pihak lain seperti ketika mentransfer risiko kesalahan coding dengan cara 

memberikan tanggung jawab coding kepada software house, sehingga ketika terjadi 

kesalahan, maka hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari software house dan 

software ini harus melakukan perbaikan terhadap coding yang dimaksud. Risiko yang 

bisa di transfer lainnya adalah risiko-risiko yang secara management dihandle oleh 

perusahaan, namun perusahaan memiliki kesepakatan dengan pihak lain terkait risiko 

yang terjadi, contohnya adalah asuransi. Sebagai contoh dari risiko ini adalah asuransi 

kehilangan laptop, dimana penggunaan laptop adalah ada dalam otorisasi user, namun 

ketika risiko kehilangan terjadi – sesauai dengan kesepakatan, maka asuransi akan 

melakukan penggantian. 

Dengan memastikan bahwa semua risiko IT yang bisa di transfer sudah di transfer sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan, maka perusahaan akan bisa memastikan bahwa IT 

insurance yang sudah di keluarkan adalah sudah cukup atau belum. 

 



 

4. Apa saja risiko yang berhubungan dengan konversi data? Kontrol Apa yang harus 

dipertimbangkan dalam proses konversi data? 

Khoo Kay Vin (tanpa tahun); menyatakan bahwa data conversion adalah terkait dengan 

beberapa hal: 

1. Merubah data computer dari satu format ke format lainnya, seperti file .docx menjadi 

file .pdf, atau file.jpg menjadi .png 

2. Memindahkan informasi dari suatu system ke system lain, atau dari satu aplikasi ke 

aplikasi lain 

3. Terjadi karena adanya perbedaan mendasar dari system design yang dibuat oleh 

manufaktur yang berbeda 

4. Beberapa informasi dapat di rubah dengan mudah, seperti nama, alamat, dan nomor 

telepon 

5. Sangat sering terjadi tidak semua data bisa di pidahkan dengan sempurna 

Terdapat 4 buah metode dalam melakukan konversi data ini, yaitu: 

1. Direct conversion (plunge, direct cutover) 

 

Konversi data dilakukan dengan mematikan system lama dan menjalankan system 

baru pada tanggal yang sudah ditentukan. Walaupun sederhana, dan paling murah 

dari sisi biaya, namun metode ini adalah metode least desirable untuk dilakukan. 

Salah satu alasannya adalah karena tidak ada back up system yang berjalan ketika 

system baru gagal untuk beroperasi. Metode ini biasanya digunakan untuk 

implementasi system yang standar atau dengan likelihood kegagalan sangat kecil. 

 



 

2. Parallel Operation Approach 

 

Pada metode ini, system lama dan system baru akan berjalan bersama untuk beberapa 

waktu. System lama baru akan dihentikan – non aktifkan ketika seluruh masalah pada 

system baru sudah diketahui dan di benahi. Metode ini adalah metode yang cukup 

mahal karena dalam satu waktu organisasi harus menyiapkan infrastruktur yang 

duplikasi. Disisi lain, dengan adanya dua system dalam waktu yang sama, workload 

user akan bertambah yang menyebabkan user resistensi. Namun, pada metode ini 

risiko akan menjadi minimal, sehingga metode ini adalah metode yang disarankan 

ketika tidak ada celah risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Metode ini adalah 

metode terbaik ketika proses konversi data dari data manual menjadi data computer 

diperlukan. 

3. Pilot Operation Approach 

 

Pada metode ini, system baru akan diimplementasikan hanya pada sebagian kecil dari 

organisasi (pilot), sedangkan system yang lama akan tetap beroperasi pada bagian lain 

dari organisasi. Dengan metode ini, semua permasalahan yang muncul akan di 

selesaikan pada environement pilot. Setelah system baru dianggap layak untuk 

digunakan pada seluruh perusahaan, maka metode direct bisa digunakan. Metode ini 

dapat menjadi pilihan ketika system baru yang akan digunakan akan 

diimplementasikan secara bertahap. Data konversi akan membutuhkan waktu yang 

lama 

 



 

4. Phase-in Approach 

 

Pada metode ini, system diimplementasikan modul per modul, dimana semua 

organisasi akan menerima bagian dari perubahan di waktu yang sama. Metode ini 

adalah metode yang incremental, dan lebih murah dibandingkan dengan metode 

parallel. Namun metode ini hanya bisa dilakukan ketika system dimungkinkan untuk 

diimplementasikan dengan system modular. Data konversi dalam metode ini juga 

akan membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Geekinterview.com; 2008; menyatakan bahwa Data Conversion, adalah aktivitas yang 

berhubungan dengan perubahan yang diperlukan untuk memindahkan atau mengubah 

data dari satu format lingkungan – ataupun software dengan yang lain, seperti 

memindahkan data dari satu media elektronik atau database product ke format lain. 

Setiap hari, data akan di shared dari satu komputer ke komputer lainnya. Ini adalah 

kegiatan yang sangat umum terutama di data warehouse dimana database severs 

mengumpulkan, meng-ekstrak, merubah dan me-load data dari sumber yang berbeda 

pada setiap saat. Karena data ini dikumpulkan dan dibagi dari komputer yang berbeda 

yang mungkin memiliki hardware dan software yang berbeda platform, harus ada 

mekanisme dalam menangani data sehingga setiap server komputer yang menerima 

mereka dapat memahami informasi apa yang dimiliki oleh data tersebut. 

Data konversi adalah proses teknis mengganti bit yang terkandung dalam data dari satu 

format ke format lain untuk tujuan interoperabilitas antara komputer. Contoh yang paling 

sederhana dari konversi data adalah file teks dikonversi dari satu pengkodean karakter 

yang lain. Seperti perubahan dari file .csv menjadi file.txt. Beberapa konversi yang lebih 

kompleks melibatkan konversi format file office dan konversi audio, video dan format 

file gambar yang perlu mempertimbangkan aplikasi perangkat lunak yang berbeda untuk 

bermain atau menampilkan mereka.Data konversi dapat menjadi proses yang sulit dan 

melelahkan. Meskipun mungkin mudah bagi komputer untuk membuang informasi, sulit 

untuk menambahkan informasi. Dan menambahkan informasi tidak hanya cukup 

melakukan padding bit tapi kadang-kadang akan melibatkan penilaian manusia. 

Data konversi kadang-kadang menghasilkan hilangnya informasi. Misalnya, 

mengkonversi file Microsoft Word ke file teks biasa, dimana hasil dari proses ini akan 

banyak kehilangan data karena file text menghapus fitur format Word. Untuk mencegah 

hal ini terjadi, format target harus mendukung konstruksi data yang sama dan fitur dari 



 

sumber data. Inexactitude juga dapat menjadi hasil dari proses konversi data. Ini berarti 

bahwa hasil konversi dapat konseptual berbeda dari file sumber. Sebuah contoh yang 

sederhana adalah software pengolah dengan paradigm WYSIWG dan aplikasi desktop 

publishing dibandingkan dengan paradigma deskriptif struktural ditemukan dalam XML 

dan SGML. Adalah hal yang penting untuk mengetahui cara kerja dari kedua sumber dan 

format target saat mengkonversi data. Jika spesifikasi format tidak diketahui, reverse 

engineering dapat diterapkan untuk melaksanakan konversi, karena hal ini dapat 

menghasilkan perkiraan terdekat dari spesifikasi asli meskipun tidak ada jaminan bahwa 

tidak ada kesalahan atau inkonsistensi. Dalam setiap kasus, ada aplikasi yang dapat 

mendeteksi kesalahan sehingga tindakan yang tepat dapat dilakukan. 

Cdc.gov menyatakan bahwa pada level tertinggi data conversion di definisikan sebagai 

proses untuk mentranslasikan data dari suatu format ke format lainnya. proses ini 

melibatkan beberapa tahap dan mapping dari data fields untuk mengkonversikan sebuah 

atau suatu set data menjadi data yang berbeda, data yang lebih sesuai dengan kebutuhan. 

Ada beberapa aktivitas yang terlibat dalam Data conversion yaitu: 

1. Planning for data conversion. 

Salah satu factor penting dalam data conversion adalah perencanaan yang detail dan 

komunikasi yang efektif pada tiap detail dan langkah, dimana termask didalamnya 

bagaimana data akan berubah, data seperti apa yang akan digunakan di banyak field 

pada system baru, cross reference data seperti apa yang diperlukan dan lain 

sebagainya. Disisi lain, melakukan review terhadap data source adalah hal yang 

penting dilakukan saat tahap ini.  

2. Performing data conversion. 

Memiliki data backup adalah langkah yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan data 

conversion dilakukan. Backup yang dimaksud adalah data terakhir dimana semua hal 

berjalan dengan baik. Tahapan ini akan dimulai dengan mengextract data dari system 

yang lama, normalisasi data test, lakukan konversi terhadap data test, tergantung dari 

kritikalitas system, mock conversion – pre go live testing – terkadang diperlukan. 

Setelah data di extract dan konversi terhadap test data berhasil, maka konversi data 

secara keseluruhan akan dilakukan. 

3. Validating data conversion. 

Setelah data selesai di konversi, maka pengecekan harus dilakukan, hal-hal seperti 

data formatting, data completeness, data accuracy dan data duplikasi adalah hal-hal 

yang sebaiknya di validasi. Di saat yang sama, masalah-masalah yang mungkin 

muncul harus dapat diselesaikan. 



 

 

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa risiko yang terkait dengan 

konversi data adalah : 

1. Hilangnya beberapa informasi penting saat konversi dilakukan. 

Risiko ini pada dasarnya bisa di mitigasi dengan membuat conversion plan yang baik. 

Dengan adanya conversion planning yang baik, maka informasi-informasi dari data 

yang akan di konversikan sudah akan teridentifikasi, baik pada source, maupun pada 

destination. Sehingga walaupun terdapat informasi yang hilang dalam proses ini, 

maka bisa dipastikan bahwa informasi tersebut adalah informasi yang tidak 

diperlukan. seperti ketika melakukan conversi data dari database ke text file, beberapa 

informasi table mungkin tidak akan terbawa, namun hal ini sudah akan dapat 

diidentifikasi dan dapat di mitigasi sebelum proses berjalan. 

2. Kesalahan konversi yang terjadi karena kesalahan kriteria 

Konversi akan banyak melibatkan perubahan, dimana perubahan ini akan di set dalam 

kriteria-kriteria perubahan data. Kriteria-kriteria ini yang akan menentukan data 

existing yang mana yang akan di rubah, data existing mana yang akan dibiarkan apa 

adanya, dan data existing mana yang tidak diperlukan. Kesalahan dalam penentuan 

kriteria akan membuat proses konversi tidak berjalan dengan baik. 

Risiko ini juga dapat dimitigasi dengan pembuatan conversion plan yang baik dan 

detail serta melakukan testing konversi dengan melibatkan data testing. Dengan 

dilakukannya 2 hal ini, maka kalaupun terjadi kesalahan penggunaan kriteria, maka 

kesalahan tidak akan terjadi pada seluruh data – proses pembuatan kriteria akan 

diperbaiki sebelum seluruh data di konversi. 

3. Kehilangan data – data tidak valid karena proses konversi yang gagal. 

Risiko ini sangat sering terjadi ketika saat proses konversi terjadi kegagalan 

hardware, bisa jadi karena kehilangan pasokan listrik maupun hal lainnya. Ketika 

proses konversi terjadi dan ditengah-tengah proses terjadi kegagalan, maka seringkali 

data yang sudah di konversi menjadi data yang tidak valid karena proses konversinya 

belum selesai.  

Untuk hal mencegah risiko ini terjadi, persiapan data konversi harus di perhatikan, 

pasokan listrik yang baik, waktu konversi yang akan digunakan, sampai dengan 

penggunaan hardware yang cukup baik. 

 



 

4. Data tidak bermakna karena perubahan proses bisnis di system baru 

Seringkali terjadi karena data existing yang dimiliki terlalu besar, maka semua data 

yang ada pada system existing akan di konversikan pada system baru. Walaupun hal 

ini akan meminimalisasi data loss, namun sangat mungkin data-data yang sudah di 

konversikan tidak akan digunakan pada system baru yang dijalankan dengan proses 

bisnis yang baru. Sebagai contoh pada data existing terdapat data index yang 

digunakan untuk pencarian data pada database yang digunakan, namun data ini tidak 

akan digunakan pada system baru karena system indexing akan menggunakan 

indexing dengan prosedur yang berbeda. 

Risiko ini dapat di mitigasi dengan menentukan kriteria yang tepat terkait data apa 

yang harus di konversikan dan data apa yang tidak perlu di konversikan, dengan 

kriteria konversi yang baik, dan cukup detail, maka data-data yang akan 

dikonversikan akan efektif dan memenuhi seluruh kebutuhan data di system yang 

baru. 

Dari penjelasan diatas serta risiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya, maka ada 

beberapa control yang dapat disimpulkan akan dibutuhkan, yaitu: 

1. Conversion plan 

Dengan adanya conversion plan, hampir semua risiko dapat di mitigasi dengan 

baik. Pembuatan conversion plan akan membuat pelaksana conversion data 

memiiki pengetahuan yang cukup untuk melakukan conversion terhadap datanya. 

Hal ini akan berimpact pada kualitas dari konversi yang dilakukan. Disisi lain, 

conversion plan ini juga dapat digunakan sebagai acuan – control terhadap 

pelaksanaan konversi, apakah sudah sesuai dengan harapan atau masih belum. 

2. Back Up Data 

Dengan adanya backup, maka beberapa risiko dapat di control lebih baik, seperti 

kehilangan data, kerusakan data ataupun kesalahan konversi. Dengan adanya 

backup maka jika risiko itu terjadi,  proses dapat diulang dengan mengcopi data 

dari back up yang sudah disiapkan. 

3. Testing data 

Dengan adanya testing data, maka kesalahan-kesalahan yang masih terjadi pada 

penentuan kriteria maupun proses konversi tidak akan berimpact besar, karena 

hanya akan beimpact pada data test, tidak pada data keseuruhan data yang jika 

terjadi kesalahan bisa menyebabkan kerusakan data. Dengan adanya testing data, 

risiko kesalahan data di system baru akan lebih terkontrol. 



 

4. Validasi 

Proses validasi akan memastikan bahwa semua data yang sudah dikonversi adalah 

data yang valid, benar dan sesuai dengan kebutuhan. Proses ini akan menjadi 

control terakhir dari proses konversi secara keseluruhan. Proses ini biasanya akan 

dilakukan saat seluruh proses sebelumnya dilakukan, dan ketika proses validasi 

sudah selesai dengan hasil yang baik, data sudah bisa digunakan pada production 

environment. 

 

 



 

5. Apa tujuan dari rencana pengujian (testing plan)? Apa yang harus disertakan 

dalam rencana pengujian? 

Enslikopedia Wikipedia.com menyatakan bahwa test plan adalah dokumen yang 

berisikan strategi yang akan digunakan untuk melakukan verifikasi dan atau memastikan 

bahwa produk atau sistem memenuhi spesifikasi desain dan persyaratan lainnya. 

Tergantung pada product dan tanggung jawab dari organisasi yang akan melakukan test 

plan, test plan dapat meng-include salah satu atau lebih strategi di bawah ini: 

1. Design Verification or compliance test, test yang akan dilakukan selama 

pengembangan atau persetujuan tahap produk, biasanya pada sampel kecil dari unit. 

2. Manufaktur or production test – test yang akan dilakukan selama persiapan atau 

perakitan produk secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mem-verifikasi kinerja 

dan quality control. 

3. Acceptance or Commissioning Test – test yang akan dilakukan pada saat pengiriman 

atau pemasangan produk. 

4. Service and Repair test – test yang akan dilakukan as required selama umur layanan 

produk. 

5. Reggression Test – test yang akan dilakukan pada produk operasional yang ada, 

untuk memverifikasi bahwa fungsi yang ada tidak mendapatkan rusak ketika aspek-

aspek lain dari lingkungan berubah (misalnya, upgrade platform di mana aplikasi 

yang sudah ada berjalan). 

 

Guru99.com menyatakan bahwa test plan adalah dokumen detail yang menguraikan 

strategi tes, tujuan Testing, sumber daya yang diperlukan untuk pengujian – seperti 

tenaga kerja, software, dan hardware –, jadwal tes, test estimation dan deliverable dari 

test. Lebih lanjut Guru99.com menjelaskan bahwa membuat test plan memiliki beberapa 

keuntungan seperti: 

1. Rencana uji membantu kita menentukan upaya yang diperlukan untuk memvalidasi 

kualitas aplikasi yang diuji 

2. Memberikan acuan kepada stakeholder di luar tim uji yang akan terlibat, seperti 

developer, manajer bisnis, dan user untuk memahami detail dari proses pengujian. 



 

3. Rencana Uji memandu pemikiran kita. Hal ini seperti buku peraturan, yang perlu 

diikuti. 

4. Aspek penting seperti test estimation, ruang lingkup tes, strategi test akan 

didokumentasikan dalam dokumen ini, sehingga hal ini dapat ditinjau oleh Tim 

Manajemen dan digunakan kembali untuk proyek-proyek lainnya. 

Untuk membuat rencana pengujian, menurut IEEE 829 ada 8 tahap yang harus dilakukan, 

yaitu: 

1. Menganalisis produk 

Sebelum test dilakukan, maka kita harus mengerti behavior apa yang dimiliki oleh 

product yang akan di uji.  

2. Membuat desain Strategi Pengujian 

Dokumen ini akan berisikan objective dari pengujian serta effort dan cost yang 

akan diperlukan terkait dengan test yang akan dilakukan 

3. Menentukan Kriteria pengujian 

Tahapan ini akan menentukan standar atau aturan yang akan digunakan sebagai 

acuan pada saat prosedur test dilaksanakan. Ada 2 macam kriteria yang harus 

diperhatikan, yaitu suspension criteria, yaitu kriteria yang ketika dipenuhi maka 

test akan di suspend sampai dengan kriteria tersebut dapat diselesaikan. Kriteria 

lainnya adalah exit criteria, dimana ketika kriteria ini dipenuhi maka hasil test 

dapat dianggap berhasil 

4. Menentukan Tujuan pengujian 

Tahapan ini akan menentukan overall objective dari pelaksanaan test dan 

mengapa pencapaian pelaksanaan tes menjadi penting untuk dilakukan. 

5. Perencanaan sumber daya 

Tahap ini akan menentukan secara detail sumber daya apa saja yang akan terlibat 

dalam test yang akan dilakukan. 

6. Plan test environment 

Pastikan environment yang akan digunakan pada saat test, bisa jadi pada 

development environment, namun bisa juga pada server terpisah yang akan 

berhubungan dengan server lainnya. 

7. Menentukan Jadwal & Estimasi 



 

Tahap ini akan mendetailkan jadwal testing yang akan dilaksanakan dan estimasi 

yang diperlukan dalam setiap jadwal 

8. Menentukan Deliverables dari testing 

Deliverable testing adalah list dari documents, tools, dan komponenn lainnya 

yang harus di develop dan di maintain untuk mensupport proses testing. 

 

Universitas Delaware; 2007; menyatakan bahwa Testing plan adalah pendekatan 

sistematis untuk karya eksperimental yang efisien untuk menguji suatu sistem seperti 

mesin atau proses. Dalam desain rekayasa, pelaksanaan rencana uji dimaksudkan untuk 

mengevaluasi dimensi spesifik kinerja. Testing plan yang dikembangkan dengan baik 

akan membantu memastikan bahwa variabel yang tepat akan diidentifikasi dan 

didokumentasikan, serta menghasilkan eksperimental prosedur yang memiliki hasil yang 

akurat, dan repeatable. Teting plan biasanya berisikan program yang ketika dijalankan 

akan maka akan memfasilitasi secara menyeluruh pengujian terhadap produk atau proses. 

Element yang akan termasuk dari Test plan adalah: 

 Objective of the Test 

 Description of Test 

 Experimental Plan 

 Procedures to prepare test samples or materials 

 Data Collection Plan 

 Data Analysis Methods 

 Risks and Contingencies 

 Failure Analysis (if needed) 

 Resources 

 Schedule 

 

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa test plan adalah sebuah 

dokumentasi yang berisikan detail strategi test yang akan digunakan untuk menguji 

produk atau proses yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Hal ini dibuat sebagai acuan 

utama dalam proses pengujian yang akan dilakukan nantinya. Jika testing plan dibuat, 

maka ada kecenderungan test tidak akan dilaksanakan, ataupun jika dilaksanakan, banyak 

hal yang seharusnya dilaksanakan, tidak dilaksanakan karena tidak terdokumentasi 



 

dengan baik. Dan tanpa adanya test yang integrated, adalah sangat mungkin item-item 

test akan berulang. Selain itu, ketiadaan test plan biasanya akan membuat masalah 

lainnya, seperti tidak adanya peran dan tanggung jawab yang jelas terhadap test, tidak ada 

pengujian yang jelas, tidak ada feedback yang jelas. (Donna O’niel) 

Sesuai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hal dibawah ini adalah hal minimal 

yang seharusnya terdapat pada dokumen test plan adalah: 

1. Tujuan dan deskripsi Test 

2. Strategi pengetesan yang akan dilakukan 

3. Kriteria, prosedur pengetesan 

4. Risiko dan kontigensi 

5. Resources apa saja yang akan diperlukan 

6. Jadwal detail test  
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