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ABSTRAK 

PT. Pelindo Marine Service merupakan anak perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia 

III (Persero) berupa salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar di 

bidang penyelenggara jasa kepelabuhan. Pada PT. Pelindo Marine Service terdapat 

bidang Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang bertugas untuk pengendalian 

manajemen yang memberikan layanan jasa penjaminan dan konsultasi (audit 

internal). Pada SPI dalam melakukan pencatatan pemeriksaan audit internal saat ini 

masih dilakukan secara konvensional yang berupa dokumen paperless. Pencatatan 

dengan dokumen paperless ini berisiko untuk kehilangan data pemeriksaan audit 

internal. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka didapatkan solusi berupa 

sebuah aplikasi pencatatan dan tindak lanjut audit internal pada SPI. Pencatatan dan 

tindak lanjut audit internal meliputi pencatatan setiap pemeriksaan audit internal, 

sistem juga dapat menampilkan status pemeriksaan, dan pembuatan laporan hasil 

pemeriksaan kegiatan audit internal. Penelitian ini menggunakan metode System 

Development Life Cycle (SDLC) dalam mengembangkan aplikasi pencatatan dan 

tindak lanjut audit internal SPI. Berdasarkan hasil dari aplikasi yang dibangun 

bahwa aplikasi dapat melakukan pencatatan pemeriksaan audit internal, dapat 

mengetahui status audit internal yang sedang berjalan, menampilkan jumlah 

laporan dari hasil pemeriksaan audit internal setiap periode, dan memberikan 

laporan temuan pemeriksaan, laporan tanggapan pemeriksaan, laporan 

rekomendasi pemeriksaan, dan laporan tindak lanjut pemeriksaan. 

Kata Kunci: Pencatatan, tindak lanjut, satuan pengawasan internal, audit internal 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat memberikan 

pengaruh pada cara kerja bagi organisasi ataupun personal. Setiap organisasi 

perusahaan perlu mengembangkan atau menciptakan infrastruktur untuk 

mendukung kerja dalam organisasi tersebut. Dengan diciptakan suatu teknologi 

informasi yang berguna untuk mendorong efektifitas dalam perusahaan yang terkait 

kemudahan akses, jarak, dan waktu sehingga memanfaatkan teknologi informasi 

untuk monitoring suatu kegiatan dalam perusahaan. 

PT. Pelindo Marine Service (PT. PMS) merupakan anak perusahaan PT. 

Pelabuhan Indonesia III (Persero) berupa salah satu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) terbesar di bidang penyelenggaraan jasa kepelabuhanan. PT. PMS 

memiliki suatu divisi yaitu, Satuan Pengawasan Internal (SPI). SPI merupakan 

bagian dari pengendalian manajemen untuk membantu direksi dalam memberikan 

layanan jasa penjaminan dan konsultasi yang objektif melalui evaluasi dan 

peningkatan efektifitas proses manajemen dan memberikan masukan efektifitas 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam audit internal, SPI melakukan suatu 

program kerja atau surat perintah dari direksi. Selanjutnya, SPI mengadakan rapat 

internal untuk membahas audit internal. Dari hasil rapat internal, SPI mengadakan 

opening meeting yang dihadiri oleh PIC divisi, direksi, tim audit, dan SPI. Dalam 

opening meeting memperkenalkan anggota tim audit, menjelaskan ruang lingkup, 

tujuan, metode, prosedur, dan fasilitas pendukung unit kerja dan objek audit yang 

dibutuhkan selama pelaksanaan audit. SPI memiliki 4 (empat) tahapan proses 

kegiatan audit yaitu temuan audit, tanggapan audit, rekomendasi audit, dan tindak 

lanjut audit. Yang pertama, temuan audit didapat berdasarkan hasil pelaksanaan 

audit berupa kajian dokumen, wawancara, observasi, dan klarifikasi (verifikasi 

rekaman, investigasi, pengambilan contoh secara acak (apabila diperlukan atau 

apabila memungkinkan, laporan dari sumber lain). Yang kedua, tanggapan audit 

dilakukan oleh PIC divisi setelah mendapatkan hasil temuan audit. Yang ketiga, 

rekomendasi audit dilakukan kepala SPI setelah mendapatkan tanggapan audit. Dari 
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hasil temuan audit, tanggapan audit, dan rekomendasi audit, dilakukan closing 

meeting yang menjelaskan hasil dari pelaksanaan audit. Tim audit internal juga 

menyerahkan laporan hasil audit internal kepada PIC divisi untuk dilakukan tindak 

lanjut audit. Closing meeting dilakukan untuk menjelaskan temuan-temuan selama 

audit dilakukan serta target waktu untuk tindakan koreksi dan pencegahan. Tim 

audit secara resmi menyerahkan laporan audit internal kepada PIC divisi dengan 

tembusan direksi untuk ditindak lanjuti. Yang keempat, tindak lanjut dilakukan oleh 

PIC divisi setelah mendapat hasil rekomendasi audit dari kepala SPI yang 

disepakati pada waktu closing meeting. Dalam melakukan 4 (empat) tahapan diatas 

menghasilkan dokumen per-tahapan yang sudah dilakukan. Dokumen yang 

dihasilkan berupa laporan hasil temuan audit, laporan hasil tanggapan audit, laporan 

hasil rekomendasi audit, dan laporan tindak lanjut audit. 

Divisi SPI memiliki beberapa ketentuan untuk melakukan kegiatan audit 

internal yaitu perencanaan internal audit, persiapan internal audit, pelaksanaan 

internal audit, tindak lanjut internal audit, dan laporan hasil audit internal. Kondisi 

saat ini SPI dalam melakukan pencatatan dan tindak lanjut kegiatan audit internal 

masih dilakukan secara konvensional. Pencatatan dan tindak lanjut kegiatan audit 

internal berupa, pencatatan setiap pemeriksaan audit internal (meliputi: temuan 

pemeriksaan, tanggapan pemeriksaan, rekomendasi pemeriksaan, dan tindak lanjut 

pemeriksaan), status proses pengerjaan, dan laporan hasil dari setiap pemeriksaan 

audit internal. Dalam melaksanakan hasil pemeriksaan audit internal tidak adanya 

status serta track record dalam pengerjaan pencatatan pemeriksaan audit internal 

serta hasil dari pemeriksaan audit internal tidak ada pencatatan sistem dan masih 

menggunakan bentuk dokumen fisik konvensional yang menyebabkan sering 

terjadi hilangnya data hasil audit. Akibatnya dalam melakukan pencatatan 

pemeriksaan audit internal tidak maksimal yang berimbas pada penyelesaian setiap 

pemeriksaan audit internal. Divisi SPI juga mengalami kesulitan dalam mengetahui 

status track record pemeriksaan audit yang sedang berjalan. 

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa SPI membutuhkan sebuah 

aplikasi pencatatan pemeriksaan audit internal. Pada penelitian ini melakukan 

monitoring hasil dari pelaksanaan audit. Pencatatan pemeriksaan audit internal ini 

meliputi pencatatan setiap pemeriksaan audit internal, status pemeriksaan audit 



3 

 

 

internal, dan laporan pemeriksaan audit internal. Pencatatan dan tindak lanjut audit 

internal berdasarkan ketentuan kebutuhan data yang tertera dalam dokumen 

checklist audit internal dan sesuai target yang telah ditentukan untuk memastikan 

bahwa sudah mempelajari dokumen sebagai acuan kriteria audit yang dipergunakan 

proses audit. Penelitian ini akan diimplementasikan dalam bentuk aplikasi 

pencatatan dan tindak lanjut audit internal SPI pada perusahaan PT. Pelindo Marine 

Service. Aplikasi ini dapat berguna untuk perusahaan agar kegiatan pencatatan 

audit internal dapat berjalan sesuai prosedur. Serta aplikasi ini juga dapat 

melakukan pencatatan pemeriksaan audit internal, menampilkan status 

pemeriksaan audit internal, menampilkan jumlah laporan pemeriksaan audit 

internal, dan membuat laporan pemeriksaan audit internal. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang ada maka dirumuskan suatu masalah 

bagaimana membuat sebuah aplikasi pencatatan dan tindak lanjut audit internal 

Satuan Pengawasan Internal (SPI) berbasis web pada PT. Pelindo Marine Service. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pada penelitian ini yang dibahas adalah pencatatan pemeriksaan audit internal 

SPI berupa pemeriksaan temuan audit, pemeriksaan tanggapan audit, 

pemeriksaan rekomendasi audit, dan pemeriksaan tindak lanjut audit. 

2. Penelitian ini tidak membahas tentang perencanaan audit, persiapan audit, 

dan pelaksanaan audit. 

3. Penelitian ini hanya mencakup pada divisi SPI dengan divisi lain yang terkait. 

 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi pencatatan dan tindak 

lanjut audit internal SPI yang dapat membantu divisi SPI dalam melakukan 

pencatatan kegiatan audit internal dan memberikan laporan dari setiap kegiatan 

pemeriksaan untuk diberikan kepada direksi. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari pembuatan tugas akhir ini, yaitu: 

1. Memberikan kemudahan pada perusahaan dalam mengetahui status track 

record audit internal 

2. Memberikan kemudahan dalam melakukan pencatatan pemeriksaan audit 

internal. 

3. Membantu penyimpanan data dari semula konvensional menjadi 

terkomputerisasi dan terstruktur. 

4. Membantu dalam proses pembuatan laporan pemeriksaan audit internal. 

5. Mengurangi risiko kehilangan data. 

6. Manfaat bagi peneliti dapat mengembangkan ilmu yang telah dipelajari dan 

dapat diimplementasikan.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pencatatan Laporan Hasil Audit 

Menurut Rustendi (2017) laporan hasil audit adalah media yang digunakan 

auditor internal memberikan hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan maksud menyediakan informasi-informasi pengambilan keputusan oleh 

manajemen terkait dengan temuan audit, kesimpulan serta rekomendasi hasil audit. 

Menurut Rustendi (2017) laporan hasil audit guna untuk menghindari 

kesalahan atau kelalaian, misalnya kekeliruan dalam interpretasi atau informasi 

penting atau subtansial yang tidak disajikan sebagaimana mestinya. Draft laporan 

hasil audit maka menjadi pembahasan dengan manajemen auditee dalam post audit 

meeting yang harus diriview dan disetujui oleh kepala bagian audit internal. 

 

2.2 Tindak Lanjut Audit 

Menurut Kusuma (2016) tindak lanjut audit adalah langkah-langkah yang 

harus diambil oleh auditor setelah laporan hasil audit diserahkan kepada auditee. 

Tindak lanjut audit merupakan kegiatan untuk mengindentifikasi dan 

mendokumentasikan kemajuan auditee dalam melaksanakan rekomendasi audit 

internal. 

Menurut Rustendi (2017) tindak lanjut merupakan tahapan pemantauan audit 

oleh audit internal memiliki fokus untuk mengetahui apakah manajemen terkait 

melakukan tindakan korektif berdasarkan temuan audit internal yang dilaporkan, 

mengetahui manajemen menghadapi kendala dalam melaksanakan tindakan 

korektif, dan mengetahui apakah terdapat kemungkinan bahwa temuan audit 

internal atau rekomendasi tidak ditindak lanjuti oleh manajemen terkait. 

 

2.3  Audit 

Menurut Elder, Beasley, Arens, & Jusuf (2010) audit adalah pengumpulan 

dan evalauasi bukti tentang infomasi untuk menentukan, melaporkan kesesuaian 

antara informasi berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. 

Menurut Rustendi (2017) audit internal berevolusi mengikuti perkembangan 
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kebutuhan manajemen. Tanggung jawab manajemen semakin berat dalam 

mengelola risiko, konsekuensi sistem informasi yang terintegrasi dengan 

menyesuaikan karakteristik organisasi yang berdampak kepada cara dan bentuk 

pengendalian serta tren global dalam hal governance, serta mendorong perubahan 

paradigma audit internal yang dimulai dari definisi dan ruang lingkup. 

Sedangkan, menurut Simanjuntak (2018) audit merupakan tugas dari seorang 

akuntan publik yang berfungsi memberikan pernyataan pendapat terhadap 

kelayakan atau kewajaran berdasarkan standar auditing. Internal audit berupa 

kegiatan penilaian bebas yang dipersiapkan dalam organisasi sebagai suatu jasa 

dengan cara memeriksa dan menilai efektivitas kegiatan untuk memperbaiki kinerja 

perusahaan. 

 

2.4  Satuan Pengawasan Internal (SPI) 

Menurut Wiwoho (2015) satuan pengawasan internal merupakan 

perencanaan meliputi struktur organisasi dengan metode dan alat-alat yang 

dikoordinasikan didalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta 

milik organisasi, ketelitian, kebenaran data, mendorong efiseiensi, dan membantu 

kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. 

 

2.5  Website 

Menurut Yuhefizer (2013) website merupakan kumpulan dari jaringan 

komputer besar dan kecil yang terhubung di seluruh dunia dan menjadi sumber daya 

informasi berharga. 

Sedangkan, menurut Murad (2013) web adalah sistem informasi yang 

disajikan berupa teks, gambar, suara, dan lainya kemudian tersimpan dalam sebuah 

server web internet berupa hyper text. 

Kemudian, menurut Sibero (2013) world wide web atau bisa disebut web 

adalah suatu sistem yang digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, 

gambar, multimedia, dan lainya pada jaringan internet. 

Kemudian, menurut Hidayat (2010) jenis-jenis web berdasarkan sifat maupun 

style-nya sebagai berikut: 

1. Website dinamis, merupakan sebuah website yang menyediakan konten atau isi 
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yang selalu berubah setiap saat. Bahasa pemrograman yang digunakan antara 

lain PHP, ASP, .NET dan memanfaatkan database MySQL atau MS SQL. 

2. Website statis, merupakan website yang kontenya sangat jarang diubah dan 

bahasa pemrograman yang digunakan adalah HTML dan belum memanfaatkan 

database. 

Adapun menurut Hidayat (2010) website yang berdasarkan pada fungsinya 

terbagi atas: 

1. Personal webiste, website yang berisi informasi pribadi seseorang. 

2. Commercial website, merupakan website yang dimiliki oleh sebuah perusahaan 

yang bersifat bisnis. 

3. Government website, merupakan website yang dimiliki oleh instansi 

pemerintah, pendidikan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada 

pengguna. 

4. Non-profit organization website, merupakan website yang dimiliki oleh 

organisasi yang bersifat non-profit atau tidak bersifat bisnis. 

 

2.6  System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2013) system development life cycle 

merupakan proses pengembangan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak 

dengan model-model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan 

sistem. Pada SDLC model waterfall bisa disebut sekuensi linier yang dikerjakan 

secara berurut mulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian dan tahap 

pendukung. 

 

Gambar 2.1 Tahapan SDLC 

(Sumber: Sukamto, Shalahuddin & Saidi) 

a. Analisis 

Dalam tahap ini penulis mulai menganalisa apa saja kebutuhan dari sistem, 

mulai dari kebutuhan fungsional system maupun kebutuhan nonfungsional dari 

sistem. 

Analisis Desain Pengkodean Pengujian
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b. Desain 

Tahap desain merupakan tahapan lanjut dari tahap analisis dimana dalam 

tahap ini disajikan desain desain dari aplikasi seperti desain antar muka, dan desain 

database yang akan diterapkan kedalam aplikasi yang akan dibuat. 

c. Pengkodean 

Pada tahap ini penulis menerapkan desain database serta desain antar muka 

kedalam bahasa pemrograman, dimana bahasa pemrograman yang dipakai adalah 

menggunakan framework codeigniter. 

d. Pengujian 

Tahap uji merupakan tahap akhir dalam metode waterfall dimana dalam tahap 

pengujian ini digunakan teknik pengujian black box testing. 

Sedangkan, menurut Saidi (2017) SDLC adalah elemen-elemen yang saling 

berhubungan antara satu dengan lainya. Metode SDLC dapat digunakan untuk 

proses pengembangan framework karena memiliki tahapan-tahapan yang 

dibutuhkan dalam pengembangan. 

 

2.7  Codeigniter 

Menurut Riyanto (2011) codeigniter merupakan framework yang digunakan 

untuk mengembangkan suatu aplikasi berbasis web yang menggunakan bahasa 

PHP. Didalam codeigniter terdapat class, yang berbentuk library dan helper yang 

berguna membantu developer dalam membangun aplikasi. 

Sedangkan, menurut Raharjo (2011) codeigniter framework pengembangan 

yang menggunakan bahasa PHP dan terdapat suatu kerangka dalam pemrograman 

yang lebih sistematis. Model view controller (MVC) adalah konsep teknik 

pemrograman yang memisahkan alur bisnis, penyimpanan data dan antarmuka 

aplikasi. 

 

2.8  Oracle 

Menurut Ali & Assegaf (2014) oracle adalah database relasional yang terdiri 

dari kumpulan data dalam suatu sistem manajemen bisnis relational database 

management system (RDBMS) yang multi-plaform. 
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Sedangkan, menurut Helga (2011) oracle adalah basis data untuk mengelola 

informasi secara terbuka, komperensif dan terintegrasi berbentuk relasional yang 

bisa diakases secara online dan sangat baik digunakan dalam data dengan jumlah 

besar. Oracle biasanya digunakan dalam perusahaan dalam skala besar dikarenakan 

oracle memiliki fleksibilitas dan skalabilitas sesuai dengan kebutuhan di 

perusahaan besar.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang digunakan untuk 

menyelesaikan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode System 

Development Life Cycle (SDLC) dari Sukamto dan Shalahuddin serta Saidi 

tahapannya terdiri atas tahap perencanaan, tahap analisis, tahap desain, tahap 

implementasi, dan tahap pengujian. Perencanaan meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu studi 

literatur, observasi, dan wawancara. Pada tahap analisis meliputi 5 (lima) tahap, 

yaitu analisis proses bisnis saat ini, analisis kebutuhan pengguna, analisis 

kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan non fungsional, dan analisis kebutuhan 

sistem. Pada tahap desain yang terdiri dari diagram IPO (input, process, output), 

system flow diagram, context diagram , diagram jenjang ,data flow diagram (DFD), 

conceptual data model (CDM), physical data model (PDM), dan desain antar muka 

pengguna (user interface). Pada tahap implementasi yaitu pengembangan sistem 

yang sesuai dengan hasil perencanaan sistem. Pada tahap terakhir yaitu tahap 

pengujian aplikasi yang telah sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. Gambaran dari metodologi penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Tahapan SDLC 

(Sumber: Sukamto, Shalahuddin & Saidi) 

3.1 Perencanaan 

Bagian ini menjelaskan tentang tahap perencanaan dalam menyelesaikan 

penelitian. Perencanaan meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu studi literatur, observasi, dan 

wawancara. 

3.1.1. Studi Literatur 

Pada tahap studi literatur hal yang dilakukan pertama pada studi literatur 

adalah review terhadap penelitian sebelumnya yang berupa jurnal. Setelah 

melakukan review pada penelitian yang sudah ada atau pada jurnal, maka pada 

Perencanaan Analisis Desain Implementasi Pengujian
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penelitian ini dapat ditentukan studi kasus dan tahapan penyelesaian yang akan 

digunakan saat melakukan penelitian.  

3.1.2. Wawancara 

Pada tahap wawancara dilakukan kepada bagian SPI pada PT. Pelindo Marine 

Service guna untuk mencari informasi, kebutuhan data, permasalahan yang terjadi 

di divisi SPI, dan solusi yang akan diberikan. 

3.1.3. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui proses kegiatan pencatatan dan tindak 

lanjut audit internal SPI pada PT. Pelindo Marine Service. Observasi bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana proses audit internal dan mencari data dari hasil 

wawancara. 

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan, 

diperoleh beberapa proses audit internal yang berjalan saat ini pada SPI di 

PT.Pelindo Marine Service yang meliputi jadwal audit internal, pencatatan 

pemeriksaan audit internal terdapat 4 (empat) proses yaitu temuan pemeriksaan, 

tanggapan pemeriksaan, rekomendasi pemeriksaan, tindak lanjut pemeriksaan, dan 

laporan setiap pemeriksaan audit internal. Adapun identifikasi masalah yang 

didapatkan dari wawancara dan obervasi dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Tabel Identifikasi Masalah 

No. Masalah Dampak Solusi 

1. Pencatatan pemeriksaan yang 

masih konvesional 

(pemeriksaan: temuan 

pemeriksaan, tanggapan 

pemeriksaan, rekomendasi 

pemeriksaan, tindak lanjut 

pemeriksaan). 

Pencatatan terlalu 

banyak menghabiskan 

kertas, biaya untuk 

membeli kertas, dan 

berisiko kehilangan data. 

Rancang bangun yang 

dapat mencatat hasil dari 

setiap pemeriksaan audit 

internal dan pembuatan 

laporan setiap 

pemeriksaan. 

2. Pengecekan waktu proses 

audit yang sedang berjalan 

maupun yang sudah selesai. 

SPI tidak tahu track 

record dari setiap audit 

yang sedang berjalan. 

Rancang bangun yang 

yang dapat mencatat dan 

menampilkan track record 

hasil dari kegiatan audit 

internal. 

3. Pelaksanaan approve yang 

masih dokumen konvesional. 

Proses pelaksanaan 

approve yang 

memerlukan waktu lama 

dan berisiko kehilangan 

data pemeriksaan yang 

akan diapprove. 

Rancang bangun dapat 

memberikan approve data 

pemeriksaan dengan cepat 

dan efisien. 
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3.2 Analisis 

Bagian ini menjelaskan tentang tahap analisis untuk menyelesaikan penelitian 

ini. Analisis meliputi 5 tahapan, yaitu analisis proses bisnis saat ini, analisis 

kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan non 

fungsional, dan analisis kebutuhan sistem. 

3.2.1 Analisis Proses Bisnis Saat Ini 

Pada tahap proses bisnis saat ini merupakan proses audit internal yang terjadi 

pada PT. Pelindo Marine Service. Dalam audit internal, SPI melakukan suatu 

program kerja atau surat perintah dari direksi. Selanjutnya, SPI mengadakan rapat 

internal untuk membahas audit internal. Dari hasil rapat internal, SPI mengadakan 

opening meeting yang dihadiri oleh PIC divisi, direksi, tim audit, dan officer SPI. 

Dalam opening meeting memperkenalkan anggota tim audit, menjelaskan ruang 

lingkup, tujuan, metode, prosedur, dan fasilitas pendukung unit kerja dan objek 

audit yang dibutuhkan selama pelaksanaan audit. SPI memiliki 4 (empat) tahapan 

proses kegiatan audit yaitu temuan audit, tanggapan audit, rekomendasi audit, dan 

tindak lanjut audit. 

Pada tahap yang pertama, temuan audit didapat berdasarkan hasil pelaksanaan 

audit berupa kajian dokumen, wawancara, observasi, dan klarifikasi (verifikasi 

rekaman, investigasi, pengambilan contoh secara acak (apabila diperlukan atau 

apabila memungkinkan, laporan dari sumber lain). Tahap yang kedua yaitu, 

tanggapan audit dilakukan oleh PIC divisi setelah mendapatkan hasil temuan audit. 

Tahap yang ketiga, rekomendasi audit dilakukan kepala SPI setelah mendapatkan 

tanggapan audit. Dari hasil temuan audit, tanggapan audit, dan rekomendasi audit, 

dilakukan closing meeting yang menjelaskan hasil dari pelaksanaan audit. Tim audit 

internal juga menyerahkan laporan hasil audit internal kepada PIC divisi untuk 

dilakukan tindak lanjut audit. Closing meeting dilakukan untuk menjelaskan 

temuan-temuan selama audit dilakukan serta target waktu untuk tindakan koreksi 

dan pencegahan. Tim audit secara resmi menyerahkan laporan audit internal kepada 

PIC divisi dengan tembusan direksi untuk ditindak lanjuti. Tahap yang keempat, 

tindak lanjut dilakukan oleh PIC divisi setelah mendapat hasil rekomendasi audit 

dari kepala SPI yang disepakati pada waktu closing meeting. Dalam melakukan 4 

(empat) tahapan diatas menghasilkan dokumen per-tahapan pemeriksaan audit 
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internal yang sudah dilakukan. Dokumen yang dihasilkan berupa laporan hasil 

pemeriksaan temuan audit, laporan hasil pemeriksaan tanggapan audit, laporan 

hasil pemeriksaan rekomendasi audit, dan laporan hasil pemeriksaan tindak lanjut 

audit. 

3.2.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Analisis kebutuhan pengguna untuk memperoleh yang diperlukan pengguna 

untuk diimplementasikan pada sistem yang akan dibangun. Hasil kebutuhan 

pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Kebutuhan Pengguna 

No. Pengguna Kebutuhan Pengguna 

1. Admin bagian officer SPI (Satuan 

Pengawasan Internal). 

1. Dapat melihat jumlah laporan 

keseluruhan audit internal secara 

periode. 

2. Dapat melihat list pemeriksaan audit 

internal. 

3. Membutuhkan data judul audit, dasar 

audit, tanggal pelaksanaan, dan divisi 

yang mau di audit. 

4. Menambah jadwal audit internal. 

5. Menghapus jadwal audit. 

6. Mengupdate jadwal audit. 

7. Membutuhkan data divisi yang mau 

diaudit dan judul audit. 

8. Menambah temuan pemeriksaan. 

9. Melihat detail informasi temuan 

pemeriksaan. 

10. Mengupdate temuan pemeriksaan. 

11. Membutuhkan data informasi data 

tanggapan pemeriksaan. 

12. Melihat detail informasi tanggapan 

pemeriksaan. 

13. Membutuhkan data tanggapan 

pemeriksaan. 

14. Menambah rekomendasi pemeriksaan. 

15. Melihat detail informasi rekomendasi 

pemeriksaan. 

16. Membutuhkan data informasi tindak 

lanjut pemeriksaan. 

17. Melihat detail informasi tindak lanjut 

pemeriksaan. 

18. Membutuhkan data laporan temuan 

pemeriksaan, laporan tanggapan 

pemeriksaan, laporan rekomendasi 

pemeriksaan, dan laporan tindak lanjut 

pemeriksaan. 

19. Dapat melihat laporan temuan 

pemeriksaan, laporan tanggapan 

pemeriksaan, laporan rekomendasi 

pemeriksaan, dan laporan tindak lanjut 

pemeriksaan. 
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20. Membutuhkan data status audit internal. 

21. Dapat melihat detail status audit internal. 

2. Kepala divisi. 1. Dapat melihat jumlah laporan 

keseluruhan audit internal secara 

periode. 

2. Dapat melihat list audit internal yang 

sedang berjalan maupun yang sudah 

selesai. 

3. Membutuhkan data temuan 

pemeriksaan. 

4. Menambah tanggapan pemeriksaan. 

5. Menampilkan detail informasi 

tanggapan pemeriksaan. 

6. Membutuhkan data rekomendasi 

pemeriksaan. 

7. Menambah tindak lanjut pemeriksaan. 

8. Melihat detail informasi tindak lanjut 

pemeriksaan. 

9. Membutuhkan data status audit internal. 

10. Melihat detail status audit internal. 

3. Kepala SPI (Satuan Pengawasan 

Internal). 

1. Dapat melihat jumlah laporan 

keseluruhan audit internal secara 

periode. 

2. Dapat melihat list audit internal 

keseluruhan. 

3. Membutuhkan data temuan 

pemeriksaan. 

4. Memberikan persetujuan temuan 

pemeriksaan. 

5. Melihat detail informasi temuan 

pemeriksaan. 

6. Membutuhkan data tanggapan 

pemeriksaan. 

7. Memberikan persetujuan tanggapan 

pemeriksaan. 

8. Melihat detail informasi tanggapan 

pemeriksaan. 

9. Membutuhkan data rekomendasi 

pemeriksaan. 

10. Memberikan persetujuan rekomendasi 

pemeriksaan. 

11. Melihat detail informasi rekomendasi 

pemeriksaan. 

12. Membutuhkan data tindak lanjut 

pemeriksaan. 

13. Memberikan persetujuan tindak lanjut 

pemeriksaan. 

14. Melihat detail informasi tindak lanjut 

pemeriksaan. 

4. Wasbid 1. Dapat melihat jumlah laporan 

keseluruhan audit internal secara 

periode. 

2. Dapat melihat list audit internal 

keseluruhan. 

3. Membutuhkan data temuan 

pemeriksaan. 
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4. Memberikan persetujuan temuan 

pemeriksaan. 

5. Melihat detail informasi temuan 

pemeriksaan. 

6. Membutuhkan data tanggapan 

pemeriksaan. 

7. Memberikan persetujuan tanggapan 

pemeriksaan. 

8. Melihat detail informasi tanggapan 

pemeriksaan. 

9. Membutuhkan data rekomendasi 

pemeriksaan. 

10. Memberikan persetujuan rekomendasi 

pemeriksaan. 

11. Melihat detail informasi rekomendasi 

pemeriksaan. 

12. Membutuhkan data tindak lanjut 

pemeriksaan. 

13. Memberikan persetujuan tindak lanjut 

pemeriksaan. 

14. Melihat detail informasi tindak lanjut 

pemeriksaan. 

  

3.2.3 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses 

yang harus dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional diperoleh berdasarkan 

pada hasil analisis dari kebutuhan pengguna. Hasil kebutuhan fungsional dapat 

dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Kebutuhan Fungsional 

No. Kebutuhan pengguna Kebutuhan fungsional 

1. Dapat melihat jumlah laporan 

keseluruhan audit internal. 

Fungsi menampilkan jumlah laporan 

keseluruhan audit internal. 

2. Dapat melihat list audit internal 

keseluruhan. 

Fungsi menampilkan list audit keseluruhan 

dan status audit. 

3. Menambah jadwal audit internal. Fungsi menambahkan jadwal audit internal. 

4. Menghapus jadwal audit internal. Fungsi penghapusan jadwal audit internal. 

5. Mengupdate jadwal audit. Fungsi update jadwal audit internal. 

6. Menambah temuan pemeriksaan. Fungsi menambahkan temuan pemeriksaan. 

7. Melihat detail informasi temuan 

pemeriksaan. 

Fungsi menampilkan detail data informasi 

temuan pemeriksaan. 

8. Mengupdate temuan pemeriksaan. Fungsi update temuan pemeriksaan. 

9. Melihat detail informasi tanggapan 

pemeriksaan. 

Fungsi menampilkan detail data informasi 

tanggapan pemeriksaan. 
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10. Menambah rekomendasi pemeriksaan. Fungsi menambahkan rekemendasi 

pemeriksaan. 

11. Melihat detail informasi rekomendasi 

pemeriksaan. 

Fungsi menampilkan detail data informasi 

rekomendasi pemeriksaan. 

12. Melihat detail informasi tindak lanjut 

pemeriksaan. 

Fungsi menampilkan detail data informasi 

tindak lanjut pemeriksaan. 

13. Dapat melihat laporan temuan 

pemeriksaan, laporan tanggapan 

pemeriksaan, laporan rekomendasi 

pemeriksaan, dan laporan tindak lanjut 

pemeriksaan. 

Fungsi menampilkan laporan. 

14. Dapat melihat detail status audit internal. Fungsi menampilkan informasi detail status 

audit internal. 

15. Dapat melihat jumlah laporan 

keseluruhan audit internal. 

Fungsi menampilkan jumlah laporan 

keseluruhan audit internal. 

16. Dapat melihat list audit internal yang 

sedang berjalan maupun yang sudah 

selesai. 

Fungsi menampilkan list audit keseluruhan 

dan status audit. 

17. Menambah tanggapan pemeriksaan. Fungsi menambah tanggapan pemeriksaan. 

18. Melihat detail informasi tanggapan 

pemeriksaan. 

Fungsi menampilkan detail data tanggapan 

pemeriksaan. 

19. Menambah tindak lanjut pemeriksaan. Fungsi menambah tindak lanjut 

pemeriksaan. 

20. Melihat detail informasi tindak lanjut 

pemeriksaan. 

Fungsi menampilkan detail data tindak 

lanjut pemeriksaan. 

21. Melihat detail status audit internal. Fungsi menampilkan detail status audit 

internal. 

22. Dapat melihat jumlah laporan 

keseluruhan audit internal. 

Fungsi menampilkan jumlah laporan 

keseluruhan audit internal. 

23. Dapat melihat list audit internal 

keseluruhan. 

Fungsi menampilkan list audit keseluruhan 

dan status audit. 

24. Memberikan persetujuan temuan 

pemeriksaan. 

Fungsi memberikan approve pada setiap 

pemeriksaan (temuan pemeriksaan, 

tanggapan pemeriksaan, rekomendasi 

pemeriksaan, dan tindak lanjut 

pemeriksaan). 

25. Memberikan persetujuan tanggapan 

pemeriksaan. 

26. Memberikan persetujuan rekomendasi 

pemeriksaan. 

27. Memberikan persetujuan tindak lanjut 

pemeriksaan. 

28. Melihat detail informasi temuan 

pemeriksaan. 

Fungsi menampilkan detail data 

pemeriksaan yaitu, temuan pemeriksaan, 

tanggapan pemeriksaan, rekomendasi 

pemeriksaan, dan tindak lanjut pemeriksaan. 
29. Melihat detail informasi tanggapan 

pemeriksaan. 

30. Melihat detail informasi rekomendasi 

pemeriksaan. 

31. Melihat detail informasi tindak lanjut 

pemeriksaan. 
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3.2.4 Analisis Kebutuhan Nonfungsional 

Kebutuhan nonfungsional  merupakan kebutuhan perilaku diluar fungsi. 

Hasil kebutuhan nonfungsional dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Kebutuhan Nonfungsional 

No. Kategori Kebutuhan 

1. Usability, merupakan kemudahan 

penggunaan sistem. 

1. Sistem menampilkan informasi yang 

mudah dipahami. 

2. Fungsi-fungsi pada sistem yang mudah 

digunakan dan penjelasan yang jelas. 

2. Portability, merupakan kemudahan 

dalam pengaksesan sistem. 

1. Sistem dapat dijalankan dengan semua 

browser. 

2. Tombol pada sistem mudah dipahami. 

3. Reliability, merupakan kebutuhan yang 

terkait dengan kehandalan sistem dan 

termasuk tentang keamanan sistem. 

1. Sistem dapat dapat menampilkan 

halaman dengan waktu 3-5 detik. 

2. Sistem menampilkan halaman yang 

memuat laporan pemeriksaan dengan 

waktu 5-10 detik. 

3. Sistem dapat memberikan approve pada 

setiap pemeriksaan audit internal. 

4. Setiap user memiliki username dan 

password tersendiri untuk mengakses 

sistem. Hak akses dibagi menjadi 4 

(empat)  yaitu, Kepala SPI, Kepala 

divisi, Wasbid, dan Admin officer SPI 

yang sesuai dengan kebutuhan 

fungsional. 

  

3.2.5 Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem yang mencakup kebutuhan perangkat keras dan 

kebutuhan perangkat lunak. 

A. Perangkat keras 

1. Pada penelitian ini menggunakan Monitor dengan resolusi 1366x768 pixel. 

2. Pada penelitian ini menggunakan Random Access Memory (RAM) sebesar 

8GB. 

3. Pada penelitian ini menggunakan Central Processor Unit (CPU) intel core i3-

7020U. 

 

B. Perangkat lunak 

1. Pada penelitian ini menggunakan browser Google Chrome untuk menjalankan 

program Monitoring. 

2. Sistem operasi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sistem operasi 

Windows 10. 
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3. Xampp digunakan untuk membuat web server localhost karena untuk 

penyimpanan sourcecode program dan basis data. 

4. Alat untuk melakukan pengkodean program menggunakan visual code. 

5. Basis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan basis data Oracle 

11g karena mengikuti standart dari PT. Pelindo Marine Service. 

3.3 Desain 

Pada tahapan desain yang merupakan tahapan merancang desain sistem 

berdasarkan hasil dari analisis dan kebutuhan pengguna. Pada tahap desain yang 

terdiri dari desain  input, process, output (IPO), system flow diagram, context 

diagram , diagram jenjang ,data flow diagram (DFD), conceptual data model 

(CDM), physical data model (PDM), dan desain antar muka pengguna (user 

interface). 

3.3.1 Diagram Input, Process, Output (IPO) 

Diagram input, process, output (IPO) menggambarkan tentang apa saja yang 

menjadi masukan yang dibutuhkan, proses yang dilakukan, dan keluaran yang 

dihasilkan dari aplikasi pencatatan dan tindak lanjut audit internal SPI pada PT. 

Pelindo Marine Service. Diagram IPO dapat dilihat pada Gambar 3.2. 



19 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram IPO 
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3.3.2 System Flow Diagram 

System flow diagram merupakan merupakan gambaran alur proses dari sistem 

yang sesuai dengan fungsi yang terdapat di dalam sistem. Adapun penjelasan dari 

setiap system flow sebagai berikut: 

A. System Flow Login User 

System flow login user menjelaskan bagaimana alur proses dalam melakukan 

login ke sistem. Adapun login ini dilakukan oleh user yang terkait yaitu, admin SPI, 

PIC Divisi, Kaspi, dan Wasbid. Proses login memerlukan data yang berupa 

username dan password. Berikut gambaran mengenai system flow login user dapat 

dilihat pada Lampiran L1.1. 

B. System Flow Jadwal Audit Admin 

System flow jadwal audit menjelaskan bagaimana alur proses dalam 

melakukan proses input jadwal audit. Adapun input jadwal audit dilakukan oleh 

admin SPI. Berikut gambaran system flow jadwal audit dapat dilihat pada Lampiran 

L1.2. 

C. System Flow Pemeriksaan Temuan Admin 

System flow pemeriksaan temuan menjelaskan bagaimana alur proses dalam 

melakukan proses input temuan pemeriksaan. Adapun input temuan pemeriksaan 

dilakukan oleh admin SPI. Berikut gambaran system flow temuan pemeriksaan 

dapat dilihat pada Lampiran L1.3. 

D. System Flow Pemeriksaan Tanggapan Admin 

System flow pemeriksaan tanggapan menjelaskan bagaimana alur proses 

dalam melakukan melihat detail dari pemeriksaan tanggapan yang diberikan oleh 

PIC Divisi. Adapun pemeriksaan tanggapan yang dilakukan oleh admin SPI. 

Berikut gambaran system flow tanggapan pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran 

L1.4. 

E. System Flow Pemeriksaan Rekomendasi Admin 

System flow pemeriksaan rekomendasi menjelaskan bagaimana alur proses 

dalam melakukan proses input data rekomendasi pemeriksaan. Adapun input 

pemeriksaaan rekomendasi dilakukan oleh admin SPI, pada penambahan data 

pemeriksaan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan tanggapan. Berikut 

gambaran system flow rekomendasi pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran L1.5. 
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F. System Flow Pemeriksaan Tindak Lanjut Admin 

System flow pemeriksaan tindak lanjut menjelaskan bagaimana alur proses 

dalam melakukan melihat detail dari pemeriksaan tindak lanjut yang diberikan oleh 

PIC Divisi. Adapun pemeriksaan tindak lanjut yang dilakukan oleh admin SPI. 

Berikut gambaran system flow tanggapan tindak lanjut dapat dilihat pada Lampiran 

L1.6. 

G. System Flow Pelaporan Hasil Pemeriksaan 

System flow pelaporan hasil pemeriksaan menjelaskan bagaimana alur proses 

melihat laporan temuan, laporan tanggapan, laporan rekomendasi, dan laporan 

tindak lanjut. Adapun system flow pelaporan pemeriksaan dilakukan oleh admin 

SPI. Berikut gambaran system flow pelaporan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada 

Lampiran L1.7. 

H. System Flow Status Audit Internal Audit Admin dan PIC Divisi 

System flow status audit internal  menjelaskan bagaimana melihat alur proses 

detail status audit internal. Adapun status audit internal yang dilakukan oleh admin 

SPI dan PIC Divisi. Berikut gambaran system flow status audit internal dapat dilihat 

pada Lampiran L1.8. 

I. System Flow Pemeriksaan Tanggapan PIC Divisi 

System flow pemeriksaan tanggapan menjelaskan bagaimana alur proses 

dalam melakukan proses input data tanggapan pemeriksaan. Adapun input 

pemeriksaaan tanggapan dilakukan oleh PIC Divisi, pada penambahan data 

pemeriksaan tanggapan berdasarkan hasil pemeriksaan temuan. Berikut gambaran 

system flow tanggapan pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran L1.9. 

J. System Flow Pemeriksaan Tindak Lanjut PIC Divisi 

System flow pemeriksaan tindak lanjut menjelaskan bagaimana alur proses 

dalam melakukan proses input data tindak lanjut pemeriksaan. Adapun input 

pemeriksaaan tindak lanjut dilakukan oleh PIC Divisi, pada penambahan data 

pemeriksaan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan rekomendasi. Berikut 

gambaran system flow tindak lanjut pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran 

L1.10. 
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K. System Flow Approve Pemeriksaan Kaspi dan Wasbid 

System flow approve pemeriksaan temuan, pemeriksaan tanggapan, 

pemeriksaan rekomendasi, pemeriksaan tindak lanjut. Pada alur proses approve ini 

dilakukan oleh kaspi dan wasbid dengan melihat data dari hasil pemeriksaan 

masing-masing. Berikut gambaran approve pemeriksaan dapat dilihat pada 

Lampiran L1.11. 

L. System Flow Laporan  Pemeriksaan Kaspi dan Wasbid 

System flow pelaporan hasil pemeriksaan menjelaskan bagaimana alur proses 

melihat laporan temuan, laporan tanggapan, laporan rekomendasi, dan laporan 

tindak lanjut. Adapun system flow pelaporan pemeriksaan dilakukan oleh kaspi dan 

wasbid. Berikut gambaran system flow pelaporan hasil pemeriksaan dapat dilihat 

pada Lampiran L1.12. 

3.3.3 Data Flow Diagram 

Data flow diagram (DFD) atau yang bisa disebut diagram aliran data adalah 

representasi dari sebuah grafik dari sebuah sistem. Data flow diagram menyediakan 

informasi tentang input dan output dari setiap proses dan entitas itu sendiri. Konteks 

data flow diagram level 0 dan data flow diagram level 1. 

3.3.4 Context Diagram 

Context diagram merupakan tingkat tinggi pada Data Flow Diagram (DFD), 

yang memberikan tinjauan luas sistem informasi dan cara interaksi dengan intitas 

eksternal. Context diagram menggambarkan suatu sistem yang menggunakan suatu 

proses untuk mewakili keseluruhan sistem. Context diagram dapat dilihat pada 

Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Context Diagram  

3.3.5 Diagram Jenjang 

Diagram jenjang merupakan perancangan sistem yang dapat menampilkan 

seluruh proses yang terdapat pada sistem yang terstruktur. Diagram jenjang dapat 

dilihat pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Diagram Jenjang 

3.3.6 Data Flow Diagram Level 0 

Data flow diagram level 0 merupakan penjabaran lebih rinci dari context 

diagram dan memiliki tingkatan yang menggambarkan proses yang ada di sistem. 

Data flow diagram level 0 dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Data Flow Diagram Level 0 

3.3.7 Data Flow Diagram Level 1 

Data flow diagram level 1 merupakan turunan dari data flow diagram level 0 

yang dijelaskan lebih detail. Terdapat 6 proses (jadwal audit internal, pemeriksaan 

temuan, pemeriksaan tanggapan, pemeriksaan rekomendasi, pemeriksaan tindak 

lanjut, dan status audit internal) dengan 4 entitas (admin SPI, PIC divisi, Kaspi, dan 

Wasbid) yang terlibat. Proses pengelolaan data pemeriksaan yang ada pada data flow 

diagram level 1 dapat dilihat pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Data Flow Diagram Level 1 Pengelolaan Data Pemeriksaan 

Proses pelaporan pemeriksaan yang ada pada data flow diagram level 1 ini 

diturunkan pada gambar dibawah ini. Terdapat 4 proses (pelaporan pemeriksaan 

temuan, pelaporan pemeriksaan tanggapan, pelaporan pemeriksaan rekomendasi, 

dan pelaporan pemeriksaan tindak lanjut) dengan 3 entitas (admin SPI, Kaspi, 

Wasbid) yang terlibat. Proses pengelolaan pemeriksaan dapat dilihat pada Gambar 

3.7. 
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Gambar 3.7 Data Flow Diagram Level 1 Pelaporan Pemeriksaan 

3.3.8 Desain Basis Data 

Desain basis data merupakan gambaran model basis data yang akan dibangun 

yang disesuaikan dengan kebutuhan. Desain basis data terdapat 2 model yaitu 

conceptual data model (CDM) dan physical data model (PDM). Adapun penjelasan 

mengenai conceptual data model (CDM) yaitu suatu gambaran dari struktur basis 

data itu sendiri. Sedangkan, physical data model (PDM) yaitu merupakan model 

yang menggunakan tabel untuk menggambarkan hubungan data-data yang ada pada 

basis data. Adapun diagram CDM dapat dilihat pada Gambar 3.8 dan diagram PDM 

dapat dilihat pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.8 Diagram Conceptual Data Model 

 

 

Gambar 3.9 Diagram Physical Data Model 

3.3.9 User Interface 

Pada tahapan user interface merupakan gambaran desain sistem yang akan 

dibangun. User interface dengan model low fidelity dengan berupa desain hitam 

putih yang meliputi desain layout, desain konten, dan fungsi-fungsi yang akan 

diimplementasi kedalam sistem. User interface dapat dilihat pada Lampiran L.2. 
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3.4 Implementasi 

Bagian ini menjelaskan tentang tahapan hasil impelementasi sistem yang telah 

dibuat yang sesuai dengan perencanaan. Implementasi akan dilaksanakan dengan 

melakukan pengkodean sistem dengan menggunakan framework codeigniter dan 

basis data oracle. Dari hasil implementasi akan menghasilkan sebuah aplikasi 

pencatatan dan tindak lanjut audit internal SPI. 

3.5 Pengujian 

Pada tahapan pengujian merupakan tahapan setelah dilakukan pembuatan 

aplikasi. Pada tahap pengujian ini menggunakan metode black-box. Tahapan 

pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan yang terjadi pada aplikasi yang 

dibuat dan mengetahui output yang dihasilkan dari sistem sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Implementasi 

Bagian ini menjelaskan tentang implementasi yang dilakukan pada penelitian 

ini. Pada tahapan implementasi ini menjelaskan hasil dan pembahasan yang akan 

ditampilkan dalam aplikasi pencatatan dan tindak lanjut audit internal SPI. Berikut 

hasil dan pembahasan aplikasi yang telah diimplementasikan. 

4.1.1. Halaman Login 

Pada halaman login  berfungsi untuk mengakses aplikasi dengan memasukan 

username dan password. Setelah memasukan username dan password akan di 

proses dengan menekan tombol login. Setelah menekan tombol login sistem akan 

memproses dan masuk kedalam sistem aplikasi sesuai dengan pengguna siapa yang 

akan melakukan login aplikasi. Halaman login dapat dilihat pada Lampiran L3.1. 

4.1.2. Halaman Dashboard Admin 

Pada halaman dashboard menampilkan informasi jumlah laporan hasil audit 

keseluruhan dengan waktu setiap periode, jumlah laporan yang belum ditindak 

lanjuti pada setiap periode, dan jumlah laporan yang sudah ditindak lanjuti pada 

setiap periode. Selain itu, pada halaman dashboard menampilkan informasi status 

audit internal yang telah selesai maupun yang masih berjalan. Halaman dashboard 

dapat dilihat pada Lampiran L3.2. 

4.1.3. Halaman Jadwal Audit Admin 

Pada halaman jadwal audit menampilkan list jadwal audit yang akan 

dilakukan. Halaman jadwal audit terdapat tombol ADD yang berfungsi untuk 

menambahkan jadwal audit internal dan setelah menekan tombol ADD sistem 

menampilkan halaman  form jadwal audit. Halaman jadwal audit dapat dilihat pada 

Lampiran L3.3 dan untuk form jadwal audit dapat dilihat pada Lampiran L3.4. 

4.1.4. Halaman Pemeriksaan Temuan Admin 

Pada halaman pemeriksaan temuan menampilkan list temuan pemeriksaan. 

Halaman pemeriksaan temuan terdapat tombol ADD yang berfungsi untuk 

menambahkan data temuan pemeriksaan dan setelah menekan tombol ADD sistem 

akan menampilkan halaman form temuan pemeriksaan. Pada halaman temuan 
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pemeriksaan juga terdapat tombol detail yang berfungsi untuk melihat detail data 

temuan pemeriksaan. Halaman temuan pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran 

L3.5, halaman  form temuan pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran L3.6, dan 

halaman detail temuan pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran L3.7. 

4.1.5. Halaman Pemeriksaan Tanggapan Admin 

Pada halaman pemeriksaan tanggapan menampilkan list temuan 

pemeriksaan. Pada halaman temuan pemeriksaan juga terdapat tombol detail yang 

berfungsi untuk melihat detail data tanggapan pemeriksaan. Halaman tanggapan 

pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran L3.8, dan detail tanggapan pemeriksaan 

dapat dilihat pada Lampiran L3.9. 

4.1.6. Halaman Pemeriksaan Rekomendasi Admin 

Pada halaman pemeriksaan rekomendasi menampilkan list rekomendasi 

pemeriksaan. Halaman pemeriksaan rekomendasi terdapat tombol rekomendasi 

yang berfungsi untuk menambahkan data rekomendasi pemeriksaan dan setelah 

menekan tombol rekomendasi sistem akan menampilkan halaman form 

rekomendasi pemeriksaan. Pada halaman rekomedasi pemeriksaan juga terdapat 

tombol detail yang berfungsi untuk melihat detail data rekomendasi pemeriksaan. 

Halaman rekomendasi pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran L3.10, halaman  

form rekomendasi pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran L3.11, dan halaman 

detail rekomendasi pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran L3.12. 

4.1.7. Halaman Pemeriksaan Tindak Lanjut Admin 

Pada halaman pemeriksaan tindak lanjut menampilkan list tindak lanjut 

pemeriksaan. Pada halaman tindak lanjut pemeriksaan juga terdapat tombol detail 

yang berfungsi untuk melihat detail data tindak lanjut pemeriksaan. Halaman tindak 

lanjut pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran L3.13 dan detail tindak lanjut 

pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran L3.14. 

4.1.8. Halaman Laporan Temuan Admin 

Pada halaman laporan pemeriksaan temuan menampilkan laporan hasil audit 

yang telah tersimpan kedalam sistem. Halaman laporan pemeriksaan temuan 

menampilkan data audit yang bisa di download, dengan menekan tombol download. 

Pada tombol download terdapat 2 (dua) warna pembeda yaitu warna merah dan 

warna biru. Tombol download warna merah memberikan informasi bahwa laporan 
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masih belum mendapat approve oleh wasbid dan kaspi sehingga laporan tidak dapat 

di download. Sedangkan, tombol download warna biru yang memberikan infomasi 

bahwa laporan sudah di approve oleh wasbid dan kaspi yang memberikan informasi 

bahwa laporan dapat di download. Halaman laporan temuan pemeriksaan dapat 

dilihat pada Lampiran L3.15 dan halaman tampilan laporan temuan pemeriksaan 

dapat dilihat pada Lampiran L3.16. 

4.1.9. Halaman Laporan Tanggapan Admin 

Pada halaman laporan pemeriksaan tanggapan menampilkan laporan hasil 

audit yang telah tersimpan kedalam sistem. Halaman laporan pemeriksaan 

tanggapan menampilkan data audit yang dapat di download, dengan menekan 

tombol download. Pada tombol download terdapat 2 (dua) warna pembeda yaitu 

warna merah dan warna biru. Tombol download warna merah memberikan 

informasi bahwa laporan masih belum mendapat approve oleh wasbid dan kaspi 

sehingga laporan tidak dapat di download. Sedangkan, tombol download warna biru 

yang memberikan infomasi bahwa laporan sudah di approve oleh wasbid dan kaspi 

yang memberikan informasi bahwa laporan dapat di download. Halaman laporan 

tanggapan pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran L3.17 dan halaman tampilan 

laporan tanggapan pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran L3.18. 

4.1.10. Halaman Laporan Rekomendasi Admin 

Pada halaman laporan pemeriksaan rekomendasi menampilkan laporan hasil 

audit yang telah tersimpan kedalam sistem. Halaman laporan pemeriksaan 

rekomendasi menampilkan data audit yang dapat di download, dengan menekan 

tombol download. Pada tombol download terdapat 2 (dua) warna pembeda yaitu 

warna merah dan warna biru. Tombol download warna merah memberikan 

informasi bahwa laporan masih belum mendapat approve oleh wasbid dan kaspi 

sehingga laporan tidak dapat di download. Sedangkan, tombol download warna biru 

yang memberikan infomasi bahwa laporan sudah di approve oleh wasbid dan kaspi 

yang memberikan informasi bahwa laporan dapat di download. Halaman laporan 

rekomendasi pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran L3.19 dan halaman tampilan 

laporan rekomendasi pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran L3.20. 
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4.1.11. Halaman Laporan Tindak Lanjut Admin 

Pada halaman laporan pemeriksaan tindak lanjut menampilkan laporan hasil 

audit yang telah tersimpan kedalam sistem. Halaman laporan pemeriksaan tindak 

lanjut menampilkan data audit yang dapat di download, dengan menekan tombol 

download. Pada tombol download terdapat 2 (dua) warna pembeda yaitu warna 

merah dan warna biru. Tombol download warna merah memberikan informasi 

bahwa laporan masih belum mendapat approve oleh wasbid dan kaspi sehingga 

laporan tidak dapat di download. Sedangkan, tombol download warna biru yang 

memberikan infomasi bahwa laporan sudah di approve oleh wasbid dan kaspi yang 

memberikan informasi bahwa laporan dapat di download. Halaman laporan tindak 

lanjut pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran L3.21 dan halaman tampilan 

laporan tindak lanjut pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran L3.22. 

4.1.12. Halaman Status Audit Internal Admin 

Pada halaman status audit internal menampilkan status track record audit 

internal. Di halaman status audit internal menampilkan judul audit, pelaksanaan 

audit, departemen yang audit, dan status. Pada tombol status jika diklik akan 

menampilkan detail status audit internal dan sistem akan menampilkan pop up 

detail status audit internal. Halaman status audit dapat dilihat pada Lampiran L3.23 

dan detail status audit dapat dilihat pada Lampiran L3.24. 

4.1.13. Halaman Tentang Admin 

Pada halaman tentang menampilkan struktur organisasi SPI pada PT. Pelindo 

Marine Service dan menjelaskan tentang tugas operasional SPI. Adapun struktur 

SPI yang dibawahi langsung oleh direktur utama dan dikepalai oleh ketua SPI 

beserta staff wasbid yang bertanggung jawab bidang keuangan, SDM, umum, 

komersial, operasi, dan teknik. Halaman tentang SPI dapat dilihat pada Lampiran 

L3.25. 

4.1.14. Halaman Dashboard PIC Divisi 

Pada halaman dashboard menampilkan informasi jumlah laporan hasil audit 

keseluruhan dengan waktu setiap periode, jumlah laporan yang belum ditindak 

lanjuti pada setiap periode, dan jumlah laporan yang sudah ditindak lanjuti pada 

setiap periode. Selain itu, pada halaman dashboard menampilkan informasi status 
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audit internal yang telah selesai maupun yang sedang berjalan. Halaman dashboard 

dapat dilihat pada Lampiran L3.26. 

4.1.15. Halaman Tanggapan Pemeriksaan PIC Divisi 

Pada halaman pemeriksaan tanggapan menampilkan list tanggapan 

pemeriksaan. Halaman pemeriksaan tanggapan terdapat tombol tanggapan yang 

berfungsi untuk menambahkan data tanggapan pemeriksaan dan setelah menekan 

tombol tanggapan sistem akan menampilkan halaman form tanggapan pemeriksaan. 

Pada halaman tanggapan pemeriksaan juga terdapat tombol detail yang berfungsi 

untuk melihat detail data tanggapan pemeriksaan. Halaman tanggapan pemeriksaan 

dapat dilihat pada Lampiran L3.27, halaman  form tanggapan pemeriksaan dapat 

dilihat pada Lampiran L3.28, dan halaman detail tanggapan pemeriksaan dapat 

dilihat pada Lampiran L3.29. 

4.1.16. Halaman Tindak Lanjut Pemeriksaan PIC Divisi 

Pada halaman pemeriksaan tindak lanjut menampilkan list tindak lanjut 

pemeriksaan. Halaman pemeriksaan tindak lanjut terdapat tombol tindak lanjut 

yang berfungsi untuk menambahkan data tindak lanjut pemeriksaan dan setelah 

menekan tombol tindak lanjut sistem akan menampilkan halaman form tindak lanjut 

pemeriksaan. Pada halaman tindak lanjut pemeriksaan juga terdapat tombol detail 

yang berfungsi untuk melihat detail data tindak lanjut pemeriksaan. Halaman tindak 

lanjut pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran L3.30, halaman  form tindak lanjut 

pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran L3.31, dan halaman detail tindak lanjut 

pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran L3.32. 

4.1.17. Halaman Status Audit Internal PIC Divisi 

Pada halaman status audit internal menampilkan status track record audit 

internal. Di halaman status audit internal menampilkan judul audit, pelaksanaan 

audit, departemen yang audit, dan status. Pada tombol status jika diklik akan 

menampilkan detail status audit internal dan sistem akan menampilkan pop up 

detail status audit internal. Halaman status audit dapat dilihat pada Lampiran L3.33 

dan detail status audit dapat dilihat pada Lampiran L3.34. 

4.1.18. Halaman Tentang PIC Divisi 

Pada halaman tentang menampilkan struktur organisasi SPI pada PT. Pelindo 

Marine Service dan menjelaskan tentang tugas operasional SPI. Adapun struktur 
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SPI yang dibawahi langsung oleh direktur utama dan dikepalai oleh ketua SPI 

beserta staff wasbid yang bertanggung jawab bidang keuangan, SDM, umum, 

komersial, operasi, dan teknik. Halaman tentang SPI dapat dilihat pada Lampiran 

L3.35. 

4.1.19. Halaman Dashboard Wasbid dan Kaspi 

Pada halaman dashboard menampilkan informasi jumlah laporan hasil audit 

keseluruhan dengan waktu setiap periode, jumlah laporan yang belum ditindak 

lanjuti pada setiap periode, dan jumlah laporan yang sudah ditindak lanjuti pada 

setiap periode. Selain itu, pada halaman dashboard menampilkan informasi status 

audit internal yang telah selesai maupun yang sedang berjalan. Halaman dashboard 

dapat dilihat pada Lampiran L3.36. 

4.1.20. Halaman Pemeriksaan Temuan Kaspi dan Wasbid 

Pada halaman pemeriksaan temuan menampilkan list temuan pemeriksaan 

yang akan diberikan approve dari kaspi dan wasbid. Halaman pemeriksaan temuan 

terdapat tombol ACC yang berfungsi untuk memberikan approve temuan 

pemeriksaan dan tombol detail untuk melihat detail data temuan pemeriksaan. 

Halaman temuan pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran L3.37 dan halaman 

detail temuan pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran L3.38. 

4.1.21. Halaman Pemeriksaan Tanggapan Kaspi dan Wasbid 

Pada halaman pemeriksaan tanggapan menampilkan list tanggapan 

pemeriksaan yang akan diberikan approve dari kaspi dan wasbid. Halaman 

pemeriksaan tanggapan terdapat tombol ACC yang berfungsi untuk memberikan 

approve tanggapan pemeriksaan dan tombol detail untuk melihat detail data 

tanggapan pemeriksaan. Halaman tanggapan pemeriksaan dapat dilihat pada 

Lampiran L3.39 dan halaman detail tanggapan pemeriksaan dapat dilihat pada 

Lampiran L3.40. 

4.1.22. Halaman Pemeriksaan Rekomendasi Kaspi dan Wasbid 

Pada halaman pemeriksaan rekomendasi menampilkan list rekomendasi 

pemeriksaan yang akan diberikan approve dari kaspi dan wasbid. Halaman 

pemeriksaan rekomendasi terdapat tombol ACC yang berfungsi untuk memberikan 

approve rekomendasi pemeriksaan dan tombol detail untuk melihat detail data 

rekomendasi pemeriksaan. Halaman rekomendasi pemeriksaan dapat dilihat pada 
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Lampiran L3.41 dan halaman detail rekomendasi pemeriksaan dapat dilihat pada 

Lampiran L3.42. 

4.1.23. Halaman Pemeriksaan Tindak Lanjut Kaspi dan Wasbid 

Pada halaman pemeriksaan tindak lanjut menampilkan list tindak lanjut 

pemeriksaan yang akan diberikan approve dari kaspi dan wasbid. Halaman 

pemeriksaan tindak lanjut terdapat tombol ACC yang berfungsi untuk memberikan 

approve tindak lanjut pemeriksaan dan tombol detail untuk melihat detail data 

tindak lanjut pemeriksaan. Halaman tindak lanjut pemeriksaan dapat dilihat pada 

Lampiran L3.43 dan halaman detail tindak lanjut pemeriksaan dapat dilihat pada 

Lampiran L3.44. 

4.1.24. Halaman Laporan Pemeriksaan Kaspi dan Wasbid 

Pada halaman laporan pemeriksaan audit internal menampilkan laporan hasil 

pemeriksaan audit internal yang telah tersimpan ke sistem. Halaman laporan 

pemeriksaan menampilkan data laporan audit internal pemeriksaan temuan, 

pemeriksaan tanggapan, pemeriksaan rekomendasi, dan pemeriksaan tindak lanjut. 

Data laporan pemeriksaaan dapat di download dengan cara klik tombol download. 

Pada tombol download terdapat 2 (dua) warna pembeda yaitu warna merah dan 

warna biru. Tombol download warna merah memberikan informasi bahwa laporan 

masih belum mendapat approve oleh wasbid dan kaspi yang menyebabkan laporan 

tidak dapat di download. Sedangkan, tombol download warna biru yang 

memberikan infomasi bahwa laporan sudah di approve oleh wasbid dan kaspi yang 

memberikan informasi bahwa laporan dapat di download. 

Halaman laporan pemeriksaan temuan dapat dilihat pada Lampiran L3.45 

serta tampilan laporan pemeriksaan temuan dapat dilihat pada Lampiran L3.46, 

halaman laporan pemeriksaan tanggapan dapat dilihat pada Lampiran L3.47 serta 

tampilan laporan pemeriksaan tanggapan dapat dilihat pada Lampiran L3.48, 

halaman laporan pemeriksaan rekomendasi dapat dilihat pada Lampiran L3.49 serta 

tampilan laporan pemeriksaan rekomendasi dapat dilihat pada Lampiran L3.50, dan 

halaman laporan pemeriksaan tindak lanjut dapat dilihat pada Lampiran L3.51 serta 

tampilan laporan pemeriksaan tindak lanjut dapat dilihat pada Lampiran L3.52. 
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4.1.25. Halaman Tentang Wasbid dan Kaspi 

Pada halaman tentang menampilkan struktur organisasi SPI pada PT. Pelindo 

Marine Service dan menjelaskan tentang tugas operasional SPI. Adapun struktur 

SPI yang dibawahi langsung oleh direktur utama dan dikepalai oleh ketua SPI 

beserta staff wasbid yang bertanggung jawab bidang keuangan, SDM, umum, 

komersial, operasi, dan teknik. Halaman tentang SPI dapat dilihat pada Lampiran 

L3.45. 

4.2 Pengujian 

Bagian ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan setelah 

membangun sistem. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan sistem berjalan 

sesuai dengan kebutuhan yang sudah direncanakan. Pengujian sistem ini 

menggunakan metode black-box. Adapun pengujian yang telah dilakukan sebagai 

berikut. 

4.2.1.  Pengujian User Admin SPI 

Tabel 4.1 User Admin SPI 

No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

1. Melakukan login 

dashboard. 

Menginputkan username dan 

password. 

Jika berhasil maka 

sistem menampilkan 

dashboard. 

Sukses. 

2. Menampilkan 

halaman jadwal 

audit. 

Klik menu jadwal audit. Menampilkan 

halaman jadwal 

audit. 

Sukses. 

3. Menambah jadwal 

audit. 

Klik tombol add dan mengisi 

form jadwal audit (judul audit, 

dasar audit, pelaksanaan audit, 

departemen yang diaudit, 

keterangan). 

Jika berhasil maka 

jadwal audit 

tersimpan. 

Sukses. 

4. Update jadwal 

audit. 

Klik tombol update dan 

mengisi form jadwal audit 

(judul audit, dasar audit, 

pelaksanaan audit, departemen 

yang diaudit, keterangan). 

Tergantung data mana yang 

akan di update. 

Jika berhasil maka 

jadwal audit 

berhasil di update. 

Sukses. 

5. Delete jadwal audit. Klik tombol delete pada 

halaman jadwal audit. 

Sistem 

menampilkan pop 

up delete. 

Sukses. 

6. Menampilkan 

halaman 

pemeriksaan. 

Klik menu pemeriksaan 

(pemeriksaan temuan, 

pemeriksaan tanggapan, 

pemeriksaan rekomendasi, 

pemeriksaan tindak lanjut). 

Menampilkan 

halaman 

pemeriksaan. 

Sukses. 
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No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

7. Menampilkan 

halaman 

pemeriksaan 

temuan. 

Klik tombol temuan 

pemeriksaan. 

Menampilkan data 

pemeriksaan 

temuan. 

Sukses. 

8. Menambahkan 

temuan 

pemeriksaan. 

Klik tombol add dan mengisi 

form temuan pemeriksaan 

(judul auditee, surat temuan, 

auditee, obyek pemeriksaan, 

judul temuan, kondisi, kriteria, 

sebab, akibat, file/dokumen). 

Jika berhasil maka 

sistem menyimpan 

data temuan 

pemeriksaan. 

Sukses. 

9. Update data temuan 

pemeriksaan. 

Klik tombol update dan 

mengisi form temuan 

pemeriksaan (judul auditee, 

surat temuan, auditee, obyek 

pemeriksaan, judul temuan, 

kondisi, kriteria, sebab, akibat, 

file/dokumen) tergantung data 

mana yang akan di update. 

Jika berhasil maka 

temuan pemeriksaan 

berhasil di update. 

Sukses. 

10. Detail data temuan. Klik tombol detail. Manampilkan detail 

data temuan. 

Sukses. 

11. Menampilkan 

halaman 

pemeriksaan 

tanggapan. 

Klik tombol pemeriksaan 

tanggapan. 

Menampilkan data 

pemeriksaan 

tanggapan. 

Sukses. 

12. Detail data 

tanggapan 

pemeriksaan. 

Klik tombol detail. Menampilkan detail 

data tanggapan 

pemeriksaan. 

Sukses. 

13. Menampilkan 

halaman 

rekomendasi 

pemeriksaan. 

Klik tombol rekomendasi 

pemeriksaan. 

Menampilkan data 

rekomendasi 

pemeriksaan. 

Sukses. 

14. Menambah 

rekomendasi 

pemeriksaan. 

Klik tombol rekomendasi dan 

mengisi form rekomendasi 

pemeriksaan. 

Jika berhasil maka 

sistem menyimpan 

data rekomendasi 

pemeriksaan. 

Sukses. 

15. Detail data 

rekomendasi 

pemeriksaan. 

Klik tombol detail. Menampilkan detail 

data rekomendasi 

pemeriksaan. 

Sukses. 

16. Menampilkan 

halaman tindak 

lanjut pemeriksaan. 

Klik tombol tindak lanjut 

pemeriksaan. 

Menampilkan data 

tindak lanjut 

pemeriksaan. 

Sukses. 

17. Detail data tindak 

lanjut pemeriksaan. 

Klik tombol detail. Menampilkan detail 

data tindak lanjut 

pemeriksaan. 

Sukses. 

18. Menampilkan 

halaman pelaporan. 

Klik menu pelaporan 

(pelaporan temuan, pelaporan 

tanggapan, pelaporan 

rekomendasi, pelaporan tindak 

lanjut). 

Menampilkan 

halaman pelaporan. 

Sukses. 

19. Menampilkan 

halaman pelaporan 

temuan. 

Klik tombol pelaporan temuan. Menampilkan data 

pelaporan temuan. 

Sukses. 
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No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

20. Download file 

laporan temuan. 

Klik tombol download. Sistem 

mendownload file 

laporan temuan. 

Sukses. 

21. Menampilkan 

halaman pelaporan 

tanggapan. 

Klik tombol pelaporan 

tanggapan. 

Menampilkan data 

pelaporan 

tanggapan. 

Sukses. 

22. Download file 

laporan tanggapan. 

Klik tombol download. Sistem 

mendownload file 

laporan tanggapan. 

Sukses. 

23. Menampilkan 

halaman pelaporan 

rekomendasi. 

Klik tombol pelaporan 

rekomendasi. 

Menampilkan data 

pelaporan 

rekomendasi. 

Sukses. 

24. Download file 

laporan 

rekomendasi. 

Klik tombol download. Sistem 

mendownload file 

laporan 

rekomendasi. 

Sukses. 

25. Menampilkan 

halaman pelaporan 

tindak lanjut. 

Klik tombol pelaporan tindak 

lanjut. 

Menampilkan data 

tindak lanjut. 

Sukses. 

26. Download file 

laporan tindak 

lanjut. 

Klik tombol download. Sistem 

mendownload file 

tindak lanjut. 

Sukses. 

27. Menampilkan 

halaman status 

audit internal. 

Klik menu status audit internal. Menampilkan 

halaman status audit 

internal. 

Sukses. 

28. Menampilkan detail 

status audit internal. 

Klik tombol status. Sistem 

menampilkan pop 

up detail status 

audit. 

Sukses. 

29. Menampilkan 

halaman tentang 

SPI. 

Klik menu tentang. Menampilkan 

halaman struktur 

organisasi SPI. 

Sukses. 

 

4.2.2. Pengujian User PIC Divisi 

Tabel 4.2 User PIC Divisi 

No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

1. Melakukan login 

dashboard. 

Menginputkan 

username dan 

password. 

Jika berhasil maka sistem 

menampilkan dashboard. 

Sukses. 

2. Menampilkan halaman 

pemeriksaan. 

Klik menu 

pemeriksaan 

(pemeriksaan 

tanggapan dan 

tindak lanjut). 

Menampilkan halaman 

pemeriksaan. 

Sukses. 

3. Menampilkan halaman 

pemeriksaan 

tanggapan. 

Klik tombol menu 

tanggapan 

pemeriksaan. 

Menampilkan data 

pemeriksaan tanggapan. 

Sukses. 

4. Menambahkan 

tanggapan 

pemeriksaan. 

Klik tombol beri 

tanggapan dan 

mengisi form 

Jika berhasil sistem akan 

menyimpan pemeriksaan 

tanggapan. 

Sukses. 
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No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

tanggapan 

pemeriksaan. 

5. Menampilkan detail 

tanggapan 

pemeriksaan. 

Klik tombol detail. Menampilkan detail data 

tanggapan pemeriksaan. 

Sukses. 

6. Menampilkan halaman 

pemeriksaan tindak 

lanjut. 

Klik tombol menu 

tindak lanjut 

pemeriksaan. 

Menampilkan data tindak 

lanjut pemeriksaan. 

Sukses. 

7. Menambahkan tindak 

lanjut pemeriksaan. 

Klik tombol tindak 

lanjut dan mengisi 

form tindak lanjut 

pemeriksaan. 

Jika berhasil sistem akan 

menyimpan pemeriksaan 

tindak lanjut. 

Suskes. 

8. Menampilkan detail 

tindak lanjut 

pemeriksaan. 

Klik tombol detail. Menampilkan detail data 

tindak lanjut pemeriksaan. 

Sukses. 

9. Menampilkan halaman 

status audit internal. 

Klik menu status 

audit internal. 

Menampilkan halaman 

status audit internal. 

Sukses. 

10. Menampilkan detail 

status audit internal. 

Klik tombol status. Sistem menampilkan pop 

up detail status audit. 

Sukses.  

11. Menampilkan halaman 

tentang SPI. 

Klik menu tentang. Menampilkan halaman 

struktur organisasi SPI. 

Sukses. 

  

4.2.3. Pengujian User Wasbid dan Kaspi 

Tabel 4.3 User Wasbid dan Kasbid 

No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

1. Melakukan login 

dashboard. 

Menginputkan 

username dan 

password. 

Jika berhasil maka sistem 

menampilkan dashboard. 

Sukses. 

2. Menampilkan halaman 

pemeriksaan. 

Klik menu 

pemeriksaan 

(pemeriksaan 

temuan, 

pemeriksaan 

tanggapan, 

pemeriksaan 

rekomendasi, 

pemeriksaan tindak 

lanjut). 

Menampilkan halaman 

pemeriksaan. 

Sukses. 

3. Menampilkan halaman 

temuan pemeriksaan. 

Klik tombol menu 

temuan 

pemeriksaan. 

Menampilkan data 

pemeriksaan temuan. 

Sukses. 

4. Memberikan approve 

pemeriksaan temuan. 

Klik tombol acc. Sistem menampilkan pop 

up untuk approve temuan 

pemeriksaan. 

Sukses. 

5. Menampilkan detail 

temuan pemeriksaan. 

Klik tombol detail. Menampilkan detail data 

temuan pemeriksaan. 

Sukses. 
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No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

6. Menampilkan halaman 

tanggapan 

pemeriksaan. 

Klik tombol menu 

tanggapan 

pemeriksaan. 

Menampilkan data 

pemeriksaan tanggapan. 

Sukses. 

7. Memberikan approve 

pemeriksaan 

tanggapan. 

Klik tombol acc. Sistem menampilkan pop 

up untuk approve 

tanggapan pemeriksaan. 

Sukses. 

8. Menampilkan detail 

tanggapan 

pemeriksaan. 

Klik tombol detail. Menampilkan detail data 

tanggapan pemeriksaan. 

Sukses. 

9. Menampilkan halaman 

rekomendasi 

pemeriksaan. 

Klik tombol menu 

rekomendasi 

pemeriksaan. 

Menampilkan data 

pemeriksaan rekomendasi. 

Sukses. 

10. Memberikan approve 

pemeriksaan 

rekomendasi. 

Klik tombol acc. Sistem menampilkan pop 

up untuk approve 

rekomendasi pemeriksaan. 

Sukses. 

11. Menampilkan detail 

rekemendasi 

pemeriksaan. 

Klik tombol detail. Menampilkan detail data 

rekomendasi pemeriksaan. 

Sukses. 

12. Menampilkan halaman 

tindak lanjut 

pemeriksaan. 

Klik tombol menu 

tindak lanjut 

pemeriksaan. 

Menampilkan data 

pemeriksaan tindak lanjut. 

Sukses. 

13. Memberikan approve 

pemeriksaan tindak 

lanjut. 

Klik tombol acc. Sistem menampilkan pop 

up untuk approve tindak 

lanjut pemeriksaan. 

Sukses. 

14. Menampilkan detail 

tindak lanjut 

pemeriksaan. 

Klik tombol detail. Menampilkan detail data 

tindak lanjut pemeriksaan. 

Sukses. 

15. Menampilkan halaman 

pelaporan. 

Klik menu 

pelaporan 

(pelaporan temuan, 

pelaporan 

tanggapan, 

pelaporan 

rekomendasi, dan 

pelaporan tindak 

lanjut). 

Menampilkan halaman 

pelaporan. 

Sukses. 

16. Menampilkan halaman 

laporan temuan. 

Klik menu 

pelaporan temuan. 

Menampilkan data laporan 

temuan. 

Sukses. 

17. Download file laporan 

temuan. 

Klik tombol 

download. 

Sistem mendownload file 

laporan temuan. 

Sukses. 

18. Menampilkan halaman 

laporan tanggapan. 

Klik menu 

pelaporan 

tanggapan. 

Menampilkan data laporan 

tanggapan. 

Sukses. 

19. Download file laporan 

tanggapan. 

Klik tombol 

download. 

Sistem mendownload file 

laporan tanggapan. 

Sukses. 

20. Menampilkan halaman 

laporan rekomendasi. 

Klik menu 

pelaporan 

rekomendasi. 

Menampilkan data laporan 

rekomendasi. 

Sukses. 

21. Download file laporan 

rekomendasi. 

Klik tombol 

download. 

Sistem mendownload file 

laporan rekomendasi. 

Sukses. 
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No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Status 

22. Menampilkan halaman 

laporan tindak lanjut. 

Klik menu 

pelaporan tindak 

lanjut. 

Menampilkan data laporan 

tindak lanjut. 

Sukses. 

23. Download file laporan 

tindak lanjut. 

Klik tombol 

download. 

Sistem mendownload file 

laporan tindak lanjut. 

Sukses. 

24. Menampilkan halaman 

tentang SPI. 

Klik menu tentang. Menampilkan halaman 

struktur organisasi SPI. 

Sukses. 

 

4.2.4.  User Acceptance Test 

Pada tahapan user acceptance test atau uji penerimaan pengguna merupakan 

suatu pengujian oleh pengguna yang dimaksudkan untuk menilai bahwa aplikasi 

dapat diterima oleh pengguna. Hasil pengujian sudah bisa dianggap memenuhi 

kebutuhan pengguna. Pengujian ini dilakukan kepada 10 (sepuluh) responden 

sebagai bukti bahwa aplikasi yang dibangun telah memenuhi kebutuhan dari 

pengguna. Tabel user acceptance test dapat dilihat di Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 User Acceptance Test 

No. Pertanyaan D C B A 

Fungsional Sistem 

1. Aplikasi dapat mencatat jadwal audit internal. 0 2 4 4 

2. 
Aplikasi dapat menampilkan data list audit internal 

beserta status audit internal. 

0 1 4 5 

3. Aplikasi dapat mencatat temuan pemeriksaan. 1 2 2 5 

4. 
Aplikasi menampilkan detail data temuan 

pemeriksaan. 

0 3 3 4 

5. Aplikasi dapat mencatat tanggapan pemeriksaan. 0 3 4 3 

6. 
Aplikasi menampilkan detail data tanggapan 

pemeriksaan. 

0 2 3 5 

7. Aplikasi dapat mencatat rekomendasi pemeriksaan. 1 3 2 4 

8. 
Aplikasi menampilkan detail data rekomendasi 

pemeriksaan. 

0 2 3 5 

9. Aplikasi dapat mencatat tindak lanjut pemeriksaan. 1 3 2 4 

10. 
Aplikasi menampilkan detail data tindak lanjut 

pemeriksaan. 

0 2 3 5 

11. 
Aplikasi dapat menampilkan detail data status audit 

internal dengan jelas. 

0 1 4 5 

12. 
Aplikasi dapat memberikan approve setiap 

pemeriksaan audit internal. 

1 3 3 3 

13. 
Aplikasi dapat memberikan laporan temuan 

pemeriksaan dengan mudah. 

0 3 3 4 

14. 
Aplikasi dapat memberikan laporan tanggapan 

pemeriksaan dengan mudah. 

0 2 4 4 

15. 
Aplikasi dapat memberikan laporan rekomendasi 

pemeriksaan dengan mudah. 

0 2 4 4 

16. 
Aplikasi dapat memberikan laporan tindak lanjut 

pemeriksaan dengan mudah. 

0 2 4 4 
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No. Pertanyaan D C B A 

Nonfungsional Sistem 
1. Desain aplikasi menarik dan mudah dipahami. 1 1 2 6 

2. 
Komponen pada aplikasi mudah dipahami dan jelas 

(tombol, kolom isian, tabel). 

1 1 3 5 

3. 
Aplikasi dapat memberikan respon waktu yang cepat 

yang sesuai dengan tujuan halaman aplikasi. 

0 1 4 5 

4. Aplikasi mudah dioperasikan. 1 1 4 4 

Total 7 40 65 88 

Berdasarkan hasil dari uji user accepatance test , aplikasi pencatatan dan 

tindak lanjut audit internal pada SPI dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 

fungsinya. Hal tersebut dapat ditunjukan dengan nilai persentase 88% yang didapat 

dari 10 (sepuluh) responden dengan menjawab pertanyaan kuisoner. Tabel hasil uji 

user acceptance test dapat dilihat di Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Uji User Acceptance Test 

Nilai Bobot Rumus Hasil 
A Sangat Baik/Mudah/Bagus/Sesuai/Jelas (88/100)*100% 88% 

B Baik/Mudah/Bagus/Sesuai/Jelas (65/100)*75% 49% 

C Cukup Buruk/Sulit/Bagus/Sesuai/Jelas (40/100)*50% 20% 

D Sangat Buruk/Sulit/Jelek/Tidak Sesuai/Tidak Jelas (7/100)*25% 2% 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Aplikasi dapat membantu admin SPI dalam pencatatan pemeriksaan audit 

internal. 

2. Aplikasi dapat menampilkan detail status pemeriksaan audit internal yang 

masih berjalan maupun yang sudah selesai. 

3. Aplikasi dapat membantu admin SPI, kaspi, dan wasbid dalam memberikan 

laporan dari setiap pemeriksaan audit internal yang berupa, laporan temuan 

pemeriksaan, laporan tanggapan pemeriksaan, laporan rekomendasi 

pemeriksaan, dan laporan tindak lanjut pemeriksaan. 

4. Aplikasi dapat menampilkan jumlah laporan pemeriksaan pencatatan audit 

internal setiap periode. 

5. Aplikasi dapat membantu kaspi dan wasbid untuk memberikan approve 

setiap pemeriksaan audit internal. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat menjadi masukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Aplikasi dapat dikembangkan dengan evaluasi sistem yang lebih mendalam 

dan ditambahkan fungsi atau proses lainya yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 

2. Aplikasi  dapat dikembangkan dan diintegrasikan   dengan sistem induk 

aplikasi PT. Pelindo Marine Service.
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