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1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (S1)
Setelah menyelesaikan mata 
ajaran ini, diharapkan mahasiswa 
mampu menjelaskan konsep 
audit sistem informasi pada 
suatu organisasi, mengenali 
standar auditing yang berlaku, 
serta mampu mempraktikkan 
pengendalian serta perhitungan 
maturity level dan audit Sistem 
Informasi pada organisasi 
tertentu.

2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik 
di dalam menyelesaikan tugasnya (S2)

3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan 
cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia 
(S3)

4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan 
sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap 
masyarakat dan lingkungannya (S4)

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 
kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan 
original orang lain (S5)

6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta 
memiliki semangat untuk mendahulukan 
kepentingan bangsa serta masyarakat luas. (S6)

7. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan 
memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/
atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian 
masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi 
yang dihadapi (KU1)

  



8. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan 
tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian 
khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara 
mendalam, serta mampu memformulasikan 
penyelesaian masalah prosedural. (KU2)

9. Mampu mengambil keputusan yang tepat 
berdasarkan analisis informasi dan data, dan 
mampu memberikan petunjuk dalam memilih 
berbagai alternatif solusi secara mandiri dan 
kelompok. (KU3)

10. Mampu menemukan kebutuhan pengguna dan 
merancang spesifikasi yang sesuai (KK2)

11. Merancang, membuat dan mengakses dokumen, 
laporan dan lembar kerja di computer (KK4)

12. Mampu menentukan dan memanfaatkan teknologi 
yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. {KK5)

13. Mampu memberikan masukan gap analysis 
berdasarkan analisa proses bisnis perusahaan dan 
proses bisnis yang telah dioptimasi. (KK6)

14. Mampu menentukan dan mengevaluasi kriteria 
sistem Enterprise Resource Planning (ERP). 
(KK7)

15. Merancang dan membangun aplikasi, keamanan, 
forensic digital dengan memanfaatkan teknologi 
berbasis mobile, sensor dan cloud. (KK8)

16. Mampu menguasai teori yang terkait dengan 
proses audit TI dari proses perencanaan sampai 
dengan dokumentasi hasil audit. (KK9)

17. Menguasai konsep keamanan Informasi untuk 
diterapkan dalam kebijakan-kebijakan organisasi. 
(KK10)

18. Mampu menguasai  dan menerapkan konsep 
komunikasi antar Sumber Daya Manusia. (KK15)

19. Mampu menguasai dan menerapkan konsep 
keamanan sistem informasi dan jaringan. (KK16)
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C. DESKRIPSI MATAKULIAH : 

Mata kuliah ini membahas mengenai ruang lingkup Audit Sistem Informasi, frame work cobit 

4.1, pengukuran kematangan menggunakan Maturity Level dan Pelaporan serta Rekomendasi hasil 

Audit SI. 

20. Mampu mengambil keputusan terhadap masalah-
masalah analisis dan perancangan sistem dalam 
proyek pengembangan perangkat lunak baik 
sebagai anggota dan/atau sebagai pimpinan dalam 
tim. (KK17)

21. Mampu mengelola proyek secara terintegrasi. 
(KK19)

22. Mampu bertanggung jawab dalam mengendalikan 
proyek TI baik sebagai anggota dan/atau pimpinan 
proyek. (KK21)

23. Mampu mengimplementasikan teknik-teknik 
pengujian pada rekayasa perangkat lunak baik 
sebagai anggota dan/atau pimpinan proyek TI. 
(KK23)

24. Mampu mengelola dan menjamin kualitas produk 
dari proyek TI yang dihasilkan baik sebagai 
anggota dan/atau pimpinan proyek TI. (KK24)
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D. ANALISIS INSTRUKSIONAL  

Mata Kuliah : Audit SI 

 

 

  

14. Mahasiswa memahami perbedaan Tim 
Audit dan Auditor 

13. Mahasiswa mampu memberikan 
rekomendasi dari hasil Audit yang didapatkan 

9 & 10 Mahasiswa mampu menjelaskan 
langkah mengukur Model Kematangan 
menggunakan Cobit 4.1  

11 & 12 Mahasiswa mampu mempraktekkan pengukuran 
maturity level menggnakan kasus yang riil disekitar 

6. Mahasiswa memahami perangkat dan 
tehnik untuk audit SI 

8. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan 
frame work cobit 4.1 

7. Mahasiswa mampu menjelaskan frame 
work cobit 4.1 

5. Mahasiswa memahami perangkat dan 
tehnik untuk audit SI 

3 & 4. Mahasiswa memahami proses audit 
teknologi Informasi 

2. Mahasiswa memahami pentingnya audit SI 
bagi suatu organisasi. 

1. Mahasiswa memahami peran dan tantangan Sistem 
Informasi dan pengertian Audit SI 



E. KOMPETENSI AKHIR YANG DIRENCANAKAN (KAD)  

Capaian 
Pembelajaran MK

1.Mendiskripsikan sejarah perkembangan teknologi kom. 
2.Meningkatkan produktivitas kerjanya dengan memanfaatkan 

teknologi komputer yang semakin user friendly & easy of use.

Kompetensi yang 
Diharapkan

No. 
KAD

Rumusan KAD

1. Mahasiswa memahami peran dan tantangan Sistem Informasi

2. Mahasiswa memahami pentingnya audit SI bagi suatu 
organisasi.

3&4 Mahasiswa memahami proses audit teknologi Informasi

5. Mahasiswa memahami perangkat dan tehnik untuk audit SI

6. Mahasiswa memahami peran ISACA dalam Audit SI

7. Mahasiswa mampu menjelaskan frame work cobit 4.1

8. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan frame work cobit 4.1

9&10 Mahasiswa mampu menjelaskan langkah mengukur Model 
Kematangan menggunakan Cobit 4.1

11&12 Mahasiswa mampu mempraktekkan pengukuran maturity 
level menggnakan kasus yang riil disekitar

13 Mahasiswa mampu memberikan rekomendasi dari hasil Audit 
yang didapatkan melalui pengukuran Maturity Level

14 Mahasiswa memahami perbedaan Tim Audit dan Auditor

Sistem Perkuliahan 
a. Pendekatan 
b. Model 
c. Metode/Strategi

: Student Centered Learning 
: Ceramah, Diskusi 
: Kooperatif Learning

Media Pembelajaran : OHP, Spidol dan White Board

Penilaian • Presensi/Kehadiran (P) 
• Keaktifan/partisipasi (K) 
• Tugas (T) 
• UTS (UT) 
• UAS (UA)

: 15 % 
: 15 % 
: 20 % 
: 20 % 
: 30 %

NILAI AKHIR=  15P+15K+20T+20UTS+30UAS : 100

  



Pustaka (1) Ron Weber, “Information Systems Control and Audit”, Prentice 
Hall, October, 1998, ISBN-10: 0139478701 

(2) S. Senft & F. Gallegos, Information Technology Control and Audit, 
3rd ed., CRC Press, 2009 

(3) Richard E. Casarino, “Auditor’s Guide to Information Systems 
Auditing”, Wiley, 2007 

(4) Board of Studies, “Information Systems Control and Audit”, ICAI, 
2010  

 

  



F. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Min
ggu 
Ke

Kemampuan 
akhir yang 

direncanakan 
(KAD)

Materi 
Pembelajaran 

(Pokok 
Bahasan)

Bentuk  dan 
metode 

Pembelajaran

Aloka
si 

Wakt
u

Kriteria 
Capaian 

(Indikator)

Kriteria Penilaian 
(Indikator)

Bentuk Kriteri
a Bobot

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

Mahasiswa 
memahami 
peran dan 
tantangan 
Sistem 
Informasi dan 
pengertian 
Audit sistem 
Informasi

1. Menjelask
an silabus 

2. Menjelask
an kontrak 
kuliah 

3. Menjelask
an peran 
Sistem 
Informasi 
disebuah 
organisasi 

4. Menjelask
an 
tantangan 
yang 
dihadapi 
dalam 
penerapan 
Sistem 
Informasi 
di sebuah 
organisasi 

- Penjelasan oleh 
dosen mengenai 
proses 
pembelajaran 
yang akan 
dilakukan, dan 
kesepakatan 
dengan mhs 
tentang rambu-
rambu Proses 
Belajar 
Mengajar 
(PBM). 

- Ceramah dan 
Slide

3 x 
50’

1. Mahas
iswa 
sapat 
menjel
askan 
peran 
SI di 
sebuah 
organi
sasi 

2. Mahas
iswa 
dapat 
menjel
askan 
tantan
gan 
apa 
saja 
yang 
dihada
pi 
dalam 
penera
pan SI 

Tertulis : 
objectif 
dan 
uraian

Keaktif
an, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

5%

2

Mahasiswa 
memahami 
pentingnya 
audit SI bagi 
suatu 
organisasi. 

- Pengenalan 
Kontrol dan 
Audit 
Teknologi 
Informasi: 
“Mengapa 
Kontrol dan 
Audit 
Teknologi 
Informasi 
Penting”. 

 Ceramah 3 x 
50’

Memahami 
pentingnya 
kontrol dan 
audit untuk 
organisasi
 

Tertulis : 
objectif 
dan 
uraian

Keaktif
an, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

5%

3 & 
4

Mahasiswa 
memahami 
proses audit 
teknologi 
Informasi

Proses Audit 
dan perannya 
dalam 
lingkungan 
Teknologi 
Informasi:  

- Studi kasus 3 x 
50’

Menjelaska
n proses 
Audit dan 
peran audit 
di 
organisasi

Presentasi Keaktif
an, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

5%

  



5

Mahasiswa 
memahami 
perangkat dan 
tehnik untuk 
audit SI

1. Menjelask
an tool dan 
tehnik 
yang dapat 
digunakan 
untuk 
proses 
Audit SI 

2. Pengenala
n Cobit 4.1 
sebagai 
tool untuk 
Audit SI 

- Ceramah dan 
slide

3 x 
50’

Menjelaska
n macam – 
macam tool 
yang 
digunakan 
untuk Audit 
SI

Tertulis Keaktif
an, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

5%

6

Mahasiswa 
memahami 
peran ISACA 
dalam Audit SI

ISACA dan 
perannya dalam 
Audit SI dalam 
hal standart, 
panduan dan 
prosedur 

- Ceramah dan 
slide

3 x 
50’

Menjelaska
n peran dan 
prosedure 
ISACA 
dalam Audit 
SI

Diskusi Keaktif
an, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

5%

UJIAN TENGAH SEMESTER (20%) 

7

Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
frame work 
cobit 4.1

1. Computer-
Assisted 
Audit Tools 
& 
Techniques
. 

2. Cobit 
Framework
. 

- Ceramah dan 
Slide

3 x 
50’

Menjelaska
n 
framework 
Cobit 4.1.

Diskusi Keaktif
an, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

5%

8

Mahasiswa 
mampu 
mendemonstras
ikan frame 
work cobit 4.1

1. Menjelask
an domain-
domain 
dan proses 
yang ada 
didalam 
Cobit 4.1  

2. Menjelask
an kendali 
dari 
masing-
masing 
proses 

- Creramah dan 
Studi kasus

3 x 
50’

Menjelaska
n domain 
didalam 
Cobit 4.1 
dan kendali 
prosesnya

Presentasi Keaktif
an, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

5%

Min
ggu 
Ke

Kemampuan 
akhir yang 

direncanakan 
(KAD)

Materi 
Pembelajaran 

(Pokok 
Bahasan)

Bentuk  dan 
metode 

Pembelajaran

Aloka
si 

Wakt
u

Kriteria 
Capaian 

(Indikator)

Kriteria Penilaian 
(Indikator)

Bentuk Kriteri
a Bobot

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

  



9&1
0

Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
langkah 
mengukur 
Model 
Kematangan 
mengguakan 
Cobit 4.1. 

1. Menjelask
an definisi 
maturity 
level untuk 
mengukur 
tingkat 
kematanga
n 
penerapan 
SI 

2. Menjelask
an 
langkah-
langkah 
dalam 
pengukura
n model 
kematanga
n 
mengguna
kan cobit 
4.1. 

- Creramah dan 
Studi kasus

6 x 
50’

Mampu 
memahami 
studi kasus 
yang 
diberikan 
untuk 
mengukur 
maturity 
level SI

Presentasi Keaktif
an, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

5%

11&1
2

Mahasiswa 
mampu 
mempraktekka
n pengukuran 
maturity level 
menggnakan 
kasus yang riil 
disekitar

1. Menjelask
an 
pemilihan 
domain 
dan proses 
yang 
dibutuhkan 
untuk 
melakukan 
pengkuran 
Maturity 
Level 

2. Menjelask
an cara 
menarik 
kesimpula
n dan 
berdasarka
n hasil 
yang 
ditemukan 

- Studi Kaus 6 x 
50’

Mampu 
menerangka
n hasil 
pengukuran 
terhadap SI 
organisasi

Presentasi Keaktif
an, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

10%

Min
ggu 
Ke

Kemampuan 
akhir yang 

direncanakan 
(KAD)

Materi 
Pembelajaran 

(Pokok 
Bahasan)

Bentuk  dan 
metode 

Pembelajaran

Aloka
si 

Wakt
u

Kriteria 
Capaian 

(Indikator)

Kriteria Penilaian 
(Indikator)

Bentuk Kriteri
a Bobot

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

  



Daftar Pustaka : 

13

Mahasiswa 
mampu 
memberikan 
rekomendasi 
dari hasil Audit 
yang 
didapatkan 
melalui 
pengukuran 
Maturity Level 

Menjelaska
n hasil 
Audit yang 
didapatkan 
setelah 
dilakukan 
pengukuran 
Maturity 
Level

- Ceramah dan 
Slide

3 x 
50’

Mampu 
memberika
n 
rekomendas
i hasil Audit 
SI

Tertulis Keaktif
an, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

5%

14

Mahasiswa 
memahami 
perbedaan Tim 
Audit dan 
Auditor

1. Menjelask
an peran 
dan 
tanggung 
jawab Tim 
Audit 

2. Menjelask
an tugas 
dan 
persyarata
n menjadi 
Auditor 

- Ceramah dan 
Slide

3 x 
50’

Mampu 
menjelaska
n tugas dan 
tanggung 
jawab Tim 
Audit dan 
Auditor

Tertulis Keaktif
an, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

5%

UJIAN AKHIR SEMESTER (30%) 

Min
ggu 
Ke

Kemampuan 
akhir yang 

direncanakan 
(KAD)

Materi 
Pembelajaran 

(Pokok 
Bahasan)

Bentuk  dan 
metode 

Pembelajaran

Aloka
si 

Wakt
u

Kriteria 
Capaian 

(Indikator)

Kriteria Penilaian 
(Indikator)

Bentuk Kriteri
a Bobot

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Ron Weber, “Information Systems Control and Audit”, Prentice Hall, October, 1998, 
ISBN-10: 0139478701 

2. S. Senft & F. Gallegos, Information Technology Control and Audit, 3rd ed., CRC Press, 2009 
3. Richard E. Casarino, “Auditor’s Guide to Information Systems Auditing”, Wiley, 2007 
4. Board of Studies, “Information Systems Control and Audit”, ICAI, 2010  

  



Jember, ...............................
... 
Dosen Pengampu, 

Ulya Anisatur Rosyidah, 
M.Kom 
.............................................
.... 
NIDN. 0710037903

  


