


� Dewasa ini, hampir semua aspek kehidupan melibatkan 
pemakaian teknologi informasi dan komunikasi (ICT):
� Bekerja

� Berkomunikasi

� Bergaul

� Belanja

� Hiburan

� ICT semakin canggih
� Lebih cepat

� Kapasitas lebih besar

� Fisik semakin kecil 

� ICT semakin affordable

Fakta

Computer Crime 
&

Computer Fraud
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Kasus

� Kompas.com, 30 Mei 2013
� Empat tersangka kasus pemalsuan kartu kredit ditangkap aparat 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. 

� Diduga data kartu dibeli dari peretas luar negeri yang memasukan 
malware ke sistem komputer toko BS

Kasus

� Tempo Interaktif, 19 Juli 2010
� Polisi menangkap DDB, karyawan 

Starbucks Tebet Jakarta yang 
melakukan pembajakan ratusan 
kartu kredit para pelanggan

� Informasi kartu dipakai untuk 
belanja online di Apple Online 
store untuk kemudian dijual.
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� Januari 2010, kasus ATM Skimming merebak di 
Indonesia.
� Juni 2012-Juli 2013, Dan Girneata melakukan hal yang sama di 

ATM bank Wells Fargo, Citibank, TD Bank di New Jersey, New 
York & Florida dan berhasil membobol setidaknya US$ 5 juta.

� Desember 2007, sudah ada kasus ATM skimming di post di 
YouTube.

Kasus

� Januari 2010, semua credit card di 
Indonesia diganti dari strip magnetis 
menjadi chip based security
� BI:  1 Januari 2016 semua kartu ATM 

akan memakai sistem Chip

� BBC: 11 Feb 2010 menayangkan bagaimana pakar Cambridge
University bisa menembus keamanan sistem Chip & PIN.

Kristina 
Svechinskaya
� Memanfaatkan Zeus Trojan 

horse untuk mencuri ribuan
akun bank 

� Diperkirakan, bersama
dengan 9 anggota
kelompok yang lain telah
berhasil membobol USD 
$3 juta.

� Ditangkap oleh FBI dengan 
ancaman dipenjara sampai
40 tahun dan denda USD 
$1 juta.

The World Sexiest Hacker
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� Trojan horse yang dipakai untuk 
mencuri informasi dengan metode 
keystroke logging.

� Target hanya terhadap Windows 
machines, mayoritas Windows XP 
Professional SP2. 

� Penyebaran melalui link: website, 
email, Facebook, dsb

� Dapat dibeli seharga $700 sd $4000
� Lengkap dengan server side app untuk 

command dan menyimpan data curian.

� Update dan after sales service terjamin.

� Ada mekanisme copy protection
untuk mencegah pembajakan

Zeus Trojan

� Computer crime:
� US Department of Justice:

“... Any violation of the criminal law that involves the knowledge of 
computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution.”

� Kritik: Definisi terlalu luas.

� Lebih diarahkan ke hi-tech crime: hacking, identity theft, virus, dsb.

� Computer fraud
� Merupakan subset dari computer crime

� Computer and abuse act 1984 Amerika Serikat (last update 2001):

“Knowingly access a computer without or in excess of authorization with 
intent to defraud and obtain value.”

� Key word: Pelanggaran hak akses, misalnya

• Memakai username/password orang lain

• Memakai kartu kredit/ATM palsu

• Membobol security

Computer Crime dan Computer Fraud
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Kategori komputer fraud

Dikembangkan dari 
Fundamental of 

Computer Fraud (ACFE)

Contoh Fraud terkait komputer

Jenis Fraud Contoh

Manipulasi INPUT

• Cara paling sederhana dan paling 
umum untuk melakukan fraud adalah 
dengan memasukan data yang tidak 
sah.

• Memerlukan sedikit keterampilan 
komputer.

• Hanya perlu memahami bagaimana 
sistem bekerja.

• Des 1986: Pembobolan BNI Cabang New 
York memakai modem dan komputer 
pribadi

• Okt 1990: Staf bagian rekonsiliasi Bank 
Danamon memanfaatkan password yang 
biasanya dipegang pejabat berwenang 
melakukan mutasi rekening mentransfer 
uang bank itu sebesar Rp 372 juta ke 
rekening temannya

Manipulasi OUTPUT

• Memanipulasi sistem agar 
menghasilkan output yang tidak sah.

• Memerlukan tingkat pemahaman 
teknologi yang tinggi

Pemanfaatan data kartu debet/kredit curian 
untuk melakukan transaksi :
• ATM Skimming
• Carding
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Contoh Fraud terkait komputer

Jenis Fraud Contoh

Manipulasi Komputer

• Mencuri atau merubah database 
komputer secara tidak sah

• Biasanya melibatkan pembobolan 
pengamanan komputer/ server.

• Memerlukan pemahaman teknologi 
yang tinggi.

• Pencurian data transaksi kartu kredit dari 
gerai Body Shop untuk membuat kartu
kredit palsu (2013)

• Manipulasi data dan laporan pengelolaan
parkir Bandara Ngurah Rai selama
Oktober 2008 hingga Desember 2011

Manipulasi Program

• Melakukan perubahan/penambahan
program yang untuk melakukan 
fungsi yang yang tidak sah. 

• Membutuhkan pengetahuan sistem 
komputer dan program terkait.

• Rodney Caverly merubah program pada 
100+ ATM Bank of America oleh agar bisa 
mengeluarkan uang tanpa kartu ATM 
(2009)

• Willis Robinson merubah program cash
register di restoran Taco Bell dimana harga 
$2.99 hanya dicatat sebagai 1 cent, dan 
selisihnya dikantongi (1997)

Contoh Fraud terkait komputer

Jenis Fraud Contoh

Manipulasi Dokumen

• Memalsukan dokumen digital dengan 
melakukan penggandaan dan/atau 
alterasi

• Membuat dokumen palsu dengan 
memakai perangkat komputer kertas 
komputer dan software grafis

• Tidak membutuhkan pengetahuan 
komputer yang tinggi

• Albert Talton selama 3 tahun berhasil 
mencetak uang palsu yang nyaris tidak 
terdeteksi senilai USD 7 juta dengan 
memakai Inkjet printer
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Fraud tradisional berkurang?

American Greed
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� Sistem pengadaan dan pembayaran
� Pencarian job dan pengajuan quotation dilakukan secara online melalui 

DIBBS (Defense Logistic Agency-Business System Modernization Internet 
Bid Board System)

� Shipping invoice diterima secara elektronik oleh DFAS dan dibayar secara 
otomatis melalui Standard Automated Material Management System 
(SAMMS) tanpa edit atau human review. Khususnya untuk kategori 

“Priority” (Terkait keperluan pasukan AS di Irak & Afghanistan).

� DFAS tidak melakukan rekonsiliasi antara shipping invoices dengan 
invoices barang terkait

American Greed

� Fraud terdeteksi secara kebetulan karena 
C&D mengirim double shipping invoice
untuk pengiriman 2 bh lock washer tsb,
padahal yang pertama telah dibayar.

(Shipping invoice kedua:  $968.949,38)

� Pengadilan telah menyatakan C&D Distributor, LLC dan 
Charlene Corley bersalah telah melakukan:
� Fraud karena dalam kontrak seharusnya biaya kirim tidak boleh 

ditagih terpisah atau hanya diperbolehkan maksimal sesuai dengan 
actual cost dari biaya pengiriman tersebut.

� Money laundering.

American Greed

� Fraud ini jelas dilakukan dengan membuat 
fraudulent input dengan memanfaatkan 
kelemahan sistem komputer, namun 
pengadilan tidak menyinggung sama 
sekali mengenai fraud komputer. 

Kenapa?
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� Walaupun melibatkan komputer, fraud yang dilakukan 
oleh C&D Distributor LLC tidak melanggar hak akses 
sehingga masuk ke dalam business fraud biasa.

� Business fraud:

� Internal business fraud: Fraud yang merugikan perusahaan

• Penggelapan

• Korupsi

� Eksternal business fraud: Fraud yang dilakukan

untuk kepentingan perusahaan: 

• Rekayasa laporan keuangan

Business Fraud

� Harus diakui bahwa lingkungan digital membawa peluang 
baru bagi pelaku fraud:
� ATM Skimming

� Carding

� Trojan Horse, etc.

Fraud di lingkungan digital

� Mayoritas fraud yang terjadi 
merupakan perluasan dari fraud 
tradisional.
� Pembuatan input palsu

� Money laundering

� Atau sekedar menyamarkan fraud di 
antara ribuan bahkan jutaan transaksi 
sehingga tidak terdeteksi.
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Kroll: Global Fraud Report 2013/2014 

, sebuah firma investigasi dan konsultan risiko multinasional

� Dari ke lima jenis computer fraud, hanya jenis ‘document
manipulation’ yang tidak secara langsung berhubungan 
dengan corporate data.

� Dari computer fraud yang terkait dengan corporate data, 
hanya ‘computer manipulation’ yang mungkin tidak 
meninggalkan ‘bekas’ pada data

Business Fraud dan Corporate Data

akuntansi
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Investigasi di Lingkungan Digital

� Teknologi digital juga memberi peluang baru bagi 
auditor/investigator dalam memerangi fraud
� Kapasitas dan kemampuan peralatan TI yang semakin tinggi dan 

canggih

� Software yang semakin canggih dan relatif mudah dipakai.

� Komputerisasi membuat data disimpan secara sistematik 
dan terpusat sehingga lebih mudah untuk didapat dan 
dianalisa:
� Keuangan

� Produksi

� Sales & Marketing

� Payroll dan Kepegawaian, etc.

Keuntungan dengan adanya komputerisasi
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� Digital Forensik
Investigasi untuk mencari bukti telah terjadinya kejahatan dengan cara 
melakukan investigasi terhadap perangkat komputer (media 
penyimpan, memory, log file dll)

� Hi-tech crime

� Bukti tersembunyi traditional crime yang melibatkan komputer

Jenis Investigasi dalam lingkungan digital

� Analisa Laporan Keuangan
Melakukan analisa rasio dan metode lain untuk 
menemukan apakah telah terjadi manipulasi pada laporan 
keuangan perusahaan

� Forensic Analytics
Mencari indikasi anomali dan fraud dengan menganalisa 
data (catatan akuntansi) yang disimpan dalam format 
digital (database)

In
v
e
s
ti
g
a
s
i 
F
ra
u
d

Cara mendeteksi fraud di lingkungan komputer

EY Asia-Pacific Fraud Survey 2013
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Analisa Forensik

Analisa Forensik dan Akuntansi Forensik

� Analisa Forensik merupakan bagian dari akuntansi 
forensik, khususnya terkait area dimana informasi yang 
dianalisa berbentuk data digital.

� Sebagaimana dengan akuntansi forensik, analisa 
forensik lebih menekankan kepada aspek hukum dan 
peraturan dibanding dengan aspek standar akuntansi.
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Analisa Forensik

� Upaya untuk mendapatkan dan menganalisa data 
elektronis dengan memanfaatkan formula matematis dan 
teknik statistik dalam rangka merekonstruksi, mendeteksi 
dan mendukung dugaan telah terjadi:
� Fraud

� Penghindaran pengendalian internal tertentu

� Accounting error.

� Tema utama
� Membandingkan antara data aktual dengan expected values

� Melakukan investigasi lebih detil terhadap nilai-nilai yang tidak 
sesuai dengan expected values tersebut.

Kunci: Expected Values

� Supervised Methods 
� Membuat model matematis berdasarkan dengan pola fraud/error

yang sebelumnya pernah terjadi

� Model matematis (Neural Network, Bayesian theorem, Statistical 
Discriminant analysis

� Unsupervised Methods
� Mengembangkan seperangkat model sebagai suatu baseline

(Trend, Outliers)

� Fokus diarahkan kepada nilai data aktual yang berbeda secara
signifikan dengan baseline
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Statistik?

� Minta beberapa teman anda 
untuk melakukan lempar koin 
sebanyak 200 kali di rumah dan 
mencatat hasil masing-masing 
lemparan.

• Kemungkinan besar anda akan bisa mengetahui 
mana teman yang benar-benar melakukan 
lempar koin atau sekedar mengarang saja.

Dr. Theodore P. Hill, Professor Emeritus of Mathematics, Georgia Tech, Atlanta, USA

� Dr. Hill adalah salah satu ahli matematika yang 
percaya bahwa Benford’s Law dapat dipakai 
sebagai alat untuk menunjukan kecurigaan terkait 
fraud, penggelapan, pengelakan pajak, kesalahan 
akuntansi, sampai mencari bug komputer.

� "The truth is most people don't know the real odds of 
such an exercise, so they can't fake data 
convincingly.“

� “People cannot act truly randomly”

Source: The New York Times, Tuesday, August 4, 1998
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Dr. Hill : The First-Digit Phenomenon

Data:

� Mark Nigrini test 
� 169,662 true tax data dari 

IRS 

� Fraudulent data taken 
from a 1995 King’s 
County, New York, 
District Attorney's Office 
study of cash 
disbursement and 

payroll.

� Six digit random 
number yang dibuat 
oleh 743 mahasiswa 
Dr. Hill 

"The Law of Anomalous Numbers"

� Hukum alam menunjukan bahwa sesuatu 
yang lebih kecil jumlahnya selalu lebih 
banyak dari sesuatu yang lebih besar

� Beliau meneliti 20.220 set angka dengan 
kategori yang sangat luas seperti: area 
sungai, statistik baseball, jumlah artikel di 
majalah dsb.

� Dalam semua kasus menunjukan bahwa 
sekitar 30% dari masing-masing set selalu 
dimulai dengan angka 1

Frank Benford, ahli fisika dari GE Company, USA

"The Law of Anomalous Numbers" 
Proceedings of the American Philosophical Society 78 

pp 551-72, 1938 

Simon Newcomb (1835-1909)

Frank Benford (1883-1948)
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Benford’s Finding – 1938

Pinkham : Benford’s Law Scale Invariance

Data ketinggian di atas 
permukaan laut dari 122.000 
kota dengan populasi tertinggi 
di seluruh dunia.

Skala dan satuan unit tidak 
mempengaruhi bentuk 
distribusi
- meter, feet, liter, galon
- bagi, kali, pangkat, tambah, 

kurang, pangkat (dengan 
suatu konstan)

- Basis desimal, oktal, dll
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Penduduk Indonesia berdasarkan Sensus 2010

Total kelurahan/desa: 77.084 Sumber: Penduduk_Indonesia_menurut_desa_SP2010.pdf 
Total penduduk: 237.641.326 jiwa http://www.bps.go.id/
Mean Absolute Distribution (MAD): 0.00084 � Close conformity

What for?

� Selama beberapa puluh tahun temuan Benford tidak 
memiliki manfaat praktis, sampai pada tahun 1994 Mark 
Nigrini berhasil mengaplikasikannya untuk mendeteksi 
fraud.

� Sekarang 

� Software audit seperti ACL dan IDEA 
memasukan Benford sebagai salah satu 
perintah pengujian. 

� Hasil analisa Benford diterima sebagai 
bukti di pengadilan di AS

� Beberapa kantor akuntan ternama di 
dunia memakainya untuk memenuhi 
SAS 99
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Contoh: Kecurangan Biaya perjalanan

� Seorang salesman perusahaan asuransi multinasional di 
NY sering merubah kuitansi biaya perjalanannya. Angka 
bon yang diawali 1 akan dirubah menjadi 7 atau 9 dengan 
bolpoin dan kemudian di scan untuk direimburse. Makan 
pagi sebesar $18 dirubah menjadi $98, hotel dari $178 
menjadi $778

• Internal audit menguji semua biaya 
perjalanan dengan Benford’s Law. 
Pegawai dengan MAD scorenya tinggi 
direview dengan seksama sehingga 
fraud tersebut ditemukan.

Contoh: Vendor fiktif

• Wayne J Nelson (1993), manajer di Arizona State 

Treasurer, melakukan pembayaran terhadap 

pemasok fiktif sebesar hampir USD 2 juta. 

• Nilai transaksi semakin besar dan sengaja 

dikaburkan dengan nilai random
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� Pemahaman yang baik tentang industri serta fraud yang 
mungkin terjadi.

� Memiliki pemahaman yang baik terkait bisnis dan proses 
bisnis.

� Memiliki pemahaman yang baik tentang  bisnis proses 
dan bagaimana proses tersebut tercermin dalam data

� Familiar dengan tools/software yang akan dipakai dalam 
melakukan analisa

Keperluan Skill utama untuk Analisa Forensik

Skill lain:

Kemampuan untuk menentukan 
data yang dibutuhkan dari sistem

� Memahami bisnis proses dan data terkait
� Mendapat data yang tepat, lengkap dan benar
� Investigasi hasil analisa kepada dokumen/bukti

Forensic Analytics vs IT Audit

� Memperoleh bukti bahwa seluruh control dan security yang 
diperlukan ada dan telah berjalan sebagaimana mana mestinya.

� Cakupan: prosedur manual, sistem aplikasi, database & infrastruktur

Database

Sistem Aplikasi

Dokumen & Prosedur

FORENSIC ANALYTICS

IT AUDIT
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� FA tidak memeriksa hal yang berkaitan dengan 
operasional, control maupun security teknologi informasi.

� Kebutuhan FA hanya meyakinkan bahwa file yang 
dianalisa adalah sama dan lengkap dengan yang ada 
dalam laporan-laporan.
� Membandingkan dengan laporan-laporan

� Skill IT dibutuhkan saat menentukan file mana yang akan 
diminta ke divisi IT untuk dianalisa.

� Pelaksanaan Forensik lebih menekankan kepada 
memakai aplikasi untuk menganalisa data, 
� Mirip seperti yang selama ini dilakukan misalnya dengan 

menganalisa data menggunakan software spreadsheet.

Forensic Analytics

� Workshop Forensic Analytic 1 (1 hari)

� Workshop Forensic Analytic 2 (2½ hari)

� Workshop Introduction to Digital Forensic (2 hari)

Workshop LPFA

www.lpfa.co.id
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Diskusi

Pelatihan Fraud Auditing 1                                                                                                 www.lpfa.co.id

Page 22 of 22


