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DAFTAR PERTANYAAN 

EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DENGAN 

MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 

Studi Kasus Pada PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA UNIT 

JATENG 

 
 
AI1 : Identify Automated Solutions  

 
1. Apakah kebutuhan pemakai / end-user (dalam kasus ini divisi penjualan) telah 

dapat dipenuhi oleh sistem yang ada / yang telah dimodifikasi ? …………....... 

………………………………………………………………………………...... 

2. Apakah data dari sistem bagian penjualan dapat diakses oleh bagian / divisi 

yang lain ? ……………………………………………………………............... 

3. Apakah kelemahan dari sistem yang ada sekarang ? ………………………….. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

4. Apa alternatif tindakan yang akan dipakai guna memenuhi kebutuhan pemakai 

dan untuk pengembangan sistem ?....................................................................... 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

5. Apa pertimbangan yang digunakan pada saat pemesanan paket perangkat 

lunak komersial yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dari 

pengembangan sistem khusus ? ……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..

.............................................................................................................................. 
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6. Adakah laporan analisis risiko dari ancaman security sistem ? ………………..  

7. Apakah dan apa sajakah yang termasuk risiko potensial dan pengaruh yang 

kuat terhadap sistem pengamanan (security sistem) ? ………………………....  

……………………………………………………………… …………………

…………………………………………………………………………………..  

8. Apakah keamanan data dan persoalan pengendalian internal terlihat atau 

tercatat dalam dokumentasi perencanaan sistem ? ……………………………..  

9. Apakah manajemen memberikan izin tentang pengendalian dan perencanaan 

dengan cukup ? …………………………………………………………………  

10. Apakah ada peralatan yang cukup untuk audit lanjutan yang telah disediakan 

dan bisa dikembangkan untuk mengidentifikasi dan memilih solusi ? ………...  

…………………………………………………………………………………..  

11. Apakah end-user diikutsertakan pada saat pembuatan perencanaan sistem yang 

akan dimodifikasi ? …………………………………………………………….  

12. Adakah identifikasi fungsi IT dari program sistem perangkat lunak yang 

potensial guna memenuhi kebutuhan operasional ? ……………………………  

…………………………………………………………………………………..  

13. Apakah pemeliharaan software dari orang ke-3 meliputi kebutuhan untuk 

pengesahan, perlindungan dan pemeliharaan dari produk perangkat lunak ?...... 

…………………………………………………………………………………..  

14. Apakah ijin pembelian perangkat lunak, pemulihan dan perbaikan teknologi 

ditetapkan dalam dokumen ? …………………………………………………...  
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AI2 : Acquire and Maintain Application Software  

 
1. Adakah partisipasi user dalam proses siklus hidup pengembangan sistem 

(SDLC) ? ……………………………………………………………………….  

2. Apakah metodologi siklus hidup pengembangan sistem memastikan bahwa 

proses itu menempatkan secara tepat semua persoalan perencanaan sistem 

(misalnya : input, proses, output, pengendalian internal, keamanan, masalah, 

waktu, respon, laporan, perubahan pengendalian,dll) ? ………………………..  

…………………………………………………………………………………..  

3. Apakah sistem kunci user dimasukkan dalam proses perencanaan sistem ? …..  

…………………………………………………………………………………..  

4. Apakah perubahan besar pada sistem yang ada memastikan bahwa perubahan 

itu dikembangkan dengan menggunakan metodologi siklus hidup 

pengembangan sistem yang sama yang digunakan untuk pengembangan 

sistem baru ? ……………………………………………………………………  

5. Apakah ada sistem untuk mencatat kebutuhan, dokumentasi dan data dan 

apakah semuanya telah sesuai dengan standar ? ……………………………….  

6. Apakah perincian program sesuai dengan perincian perencanaan sistem ? ……  

…………………………………………………………………………………..  

7. Apakah ada hubungan antara pemakai dan organisasi dengan perincian 

perencanaan ? …………………………………………………………………..  

8. Apakah pengendalian internal dan kebutuhan keamanan tercantum dalam 

perincian perencanaan ? ………………………………………………………..  
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9. Apakah pengendalian internal dan kebutuhan keamanan telah dimasukkan 

dalam sistem perencanaan konseptual seawal mungkin ? ……………………...  

10. Apakah pegawai keamanan (bagian security sistem / EDP) dilibatkan secara 

aktif dalam perencanaan pengembangan sistem dan pelaksanaan dari sistem 

baru atau proyek modifikasi sistem ? …………………………………………..  

11. Apakah ketetapan program aplikasi menguji secara rutin tugas-tugas yang 

ditampilkan oleh software untuk membantu memastikan data ? ………………  

12. Apakah rekomendasi pemakai dan dukungan material serta fasilitas online 

telah tersedia ? ………………………………………………………………….  

13. Apakah ada proses untuk meningkatkan persoalan alat hubung, melalui 

tracking, pengawasan dan pelaporan berbagai persoalan untuk manajemen IT 

yang tepat ? …………………………………………………………………….  
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AI3 : Acquire and Maintain Technology Infrastructure 

 
1. Apakah penjual (vendor) memberikan / menawarkan pernyataan-pernyataan 

jaminan kesatuan software sistem untuk semua software sistem yang ada 

(termasuk semua modifikasi-modifikasi) dan mengalokasi penekanan-

penekanan yang dihasilkan ke dalam software sistem ? ……………………….  

…………………………………………………………………………………..  

2. Apakah jadwal pemeliharaan yang bersifat pencegahan menjamin bahwa 

pemeliharaan hardware yang terjadwal tidak akan memberikan dampak 

negatif atas aplikasi yang khusus atau sensitif ? ……………………………….  

3. Apakah pemeliharaan yang terjadwal ini dijamin tidak dijadwalkan pada 

periode masa kerja sibuk dan bahwa fungsi IT dan kelompok pengguna yang 

terpengaruh atas hal ini adalah cukup fleksibel untk mengakomodasi 

pemeliharaan preventif yang terjadwal secara rutin ? ………………………….  

4. Apakah jadwal-jadwal pengoperasian IT menjamin bahwa terdapat cukup 

persiapan untuk mengakomodasi penurunan masa kerja hardware untuk 

pemeliharaan di masa yang tidak terjadwal ? ………………………………….  

5. Apakah parameter-parameter software sistem menjamin bahwa pilihan-pilihan 

yang tepat telah dipilih oleh staff IT demi menjamin kesatuan data dan 

program-program yang tengah disimpan oleh sistem ? …… …………………..  

6. Apakah akses hanya terbatas pada jumlah operator yang terbatas di dalam 

fungsi IT (hanya yang berwenang atas informasi tersebut) ? …………………..  
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7. Apakah software sistem dipasang dan dijaga sesuai dengan perolehan dan 

pemeliharaan kerangka kerja untuk infrastruktur teknologi tersebut ? 

…………………………………………………………………………………..  

8. Apakah telah melewati sebuah pengujian (dengan menggunakan sistem 

metodologi perkembangan daur hidup) yang terdapat di semua software sistem 

sebelum ia diotorisasi untuk diperkenalkan ke dalam lingkungan produksi ?..... 

…………………………………………………………………………………..  

9. Apakah semua penjual memberikan password pemasangan software sistem 

yang mana password ini akan dapat diubah pada saat pemasangan (install) ?.... 

…………………………………………………………………………………..  

10. Apakah semua perubahan software sistem telah diatur sesuai dengan prosedur-

prosedur perubahan manajemen organisasi ? …………………………………..  

11. Apakah administrasi sistem (seperti penambahan pengguna baru atas sistem 

dan jaringan itu, penciptaan database dan backup / file cadangan ; alokasi 

ruangan untuk penyimpanan data; prioritas-prioritas sistem, dll) hanya dibatasi 

pada sejumlah kecil operator di dalam fungsi IT ? …………………………….  

…………………………………………………………………………………..  
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AI4 : Develop  and  Maintain  Procedures 

1. Apakah persyaratan-persyaratan operasional telah diterapkan dengan tepat dan 

sesuai dengan harapan si pengguna ? …………………………………………..  

2. Bilamanakah kinerja operasional diukur dan diperbaiki bila ada kekurangan ?.. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… .. 

3. Apakah staf dan pengguna operasional menyadari persyaratan-persyaratan 

kinerja ? ………………………………………………………………………...  

4. Apakah staf operasional memiliki panduan operasi bagi semua system dan 

pemrosesan yang ada dalam lingkup tanggung jawab mereka ? ……………….  

5. Apakah semua pergerakan program dari perkembangan aplikasi ke dalam 

proses produksi memerlukan penciptaan / pembaharuan manual operasi ? ……  

…………………………………………………………………………………..  

6. Apakah pelatihan / training secara manual bagi pengguna tersedia untuk 

semua aplikasi dan mencerminkan fungsi dari aplikasi itu ? …………………..  

7. Apakah pelatihan manual tersebut bagi semua system dan system baru yang 

ada  bagi pengguna, adalah mencerminkan penggunaan system dalam praktik 

sehari-hari ? …………………………………………………………………….  
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AI5 : Install and Accredit Systems 

1. Adakah rencana formal untuk pelatihan pengguna telah dimasukkan dalam 

semua usaha perkembangan system baru ? ……………………………….........  

2. Apakah staf sigap dan paham akan keperluan dari pengawasan-pengawasan 

perkembangan system formal dan pelatihan pengguna untuk setiap proses 

penginstallan yang sifatnya memperkembangkan ? ……………………………  

…………………………………………………………………………………..  

3. Apakah ada kewaspadaan dan pemahaman dari pengguna yang terpilih akan 

tanggungjawab rancangan system, persetujuan, pengujian, pelatihan, 

pengubahan, dan proses-proses penerapannya adalah telah diketahui dan 

disetujui ? ………………………………………………………………………  

4. Apakah biaya-biaya sebenarnya dari sistem-sistem vs biaya-biaya yang 

diperkirakan dan kinerja nyata vs kinerja yang diharapkan dari system-sistem 

yang telah dimodifikasi / yang baru diperbandingkan ? ……………………….  

…………………………………………………………………………………..  

5. Apakah terdapat rencana pengujian melingkupi semua area sumber daya 

system informasi : software aplikasi, fasilitas-fasilitas, teknologi dan para 

pengguna ? ……………………………………………………………………..  

a. Apakah para pengguna memahami semua fase dan tanggungjawab 

dalam perkembangan system ? Termasuk : 

b. Spesifikasi-spesifikasi rancangan, termasuk pengulangan selama daur 

perkembangan ? ……………………………………………................ .. 

c. Analisis biaya / manfaat dan studi kemudahan ? ………………………  
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d. Persetujuan tiap langkah dari proses perkembangan system ?................. 

e. Keterlibatan dan penilaian dari rencana tes dan hasil-hasil tes saat ia 

peroleh ? ………………………………………………………..............  

f. Persetujuan dan penerimaan system itu saat ia berlanjut ke tahap 

perkembangan ? …………………………………………………..........  

g. Penilaian dari pelatihan yang diperoleh untuk system-sistem yang 

baru-baru ini dijalankan demi kecukupan kemampuan pengoperasian 

system ? ………………………… ……………………………………...  

h. Perkembangan staf dan manajemen adalah makin memastikan 

stabilitas persyaratan pengguna setelah program disetujui ? ……..........  

i. Kepuasan pengguna dibandingkan dengan system yang diberikan 

penjual vs produk-produk umum ? …………………………………….  
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AI6 : Manage Changes 

1. Apakah para end-user mengenali proses teknolgi informasi (TI) yang 

diterapkan pada divisi mereka masing-masing terutama sales & marketing (S 

& M)? …………………………………………………………………………..  

2. Apakah pemrosesan transaksi penjualan baik tunai maupun kredit yang 

menggunakan sistem informasi (SI) berbasis teknologi informasi (TI) 

dilakukan secara individual ataukah terorganisir ? …………………………….  

3. Apakah tanggungjawab terhadap proses TI di dalam divisi S & M masih 

dibebankan / bergantung pada seorang individu dan apakah ketergantungan 

terhadap individu tersebut sangat besar ? ………………………………………  

4. Apakah prosedur-prosedur penerapan TI sangat rumit ? ………………………  

5. Dapatkah perusahaan mengukur dan memonitor prosedur yang ada dan 

langsung bertindak apabila ada proses yang berjalan tidak efektif ? …………..  

…………………………………………………………………………………..  

6. Apakah menurut Bapak proses TI yang ada dan diterapkan pada PT. Coca-

Cola Bottling Indonesia Unit Jawa Tengah berjalan dengan baik dan konstan ? 

…………………………………………………………………………………..  

7. Apakah SI  pada divisi-divisi yang ada pada PT. Coca-Cola Bottling Indonesia 

saling terintegrasi dan saling terkoneksi satu sama lain ? ……………………...  

…………………………………………………………………………………..  

8. Sudah adakah pemisahan fungsi antara librarian maupun administrator 

database ? ………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………..  
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9. Apakah pada setiap divisi / bagian di PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Unit 

Jateng sudah ada operator termasuk bagian gudang ? …………………………  

10. Sudah adakah uraian tertulis yang jelas tentang job discription (tugas, 

wewenang & tanggungjawab) yang ada dalam divisi IS ? …………………….  

11. Adakah ketetapan tertulis tentang persyaratan ketrampilan dan evaluasi 

periodik terhadap kinerja personil serta latar belakang pendidikan setiap 

pegawai apakah sudah mendukung pekerjaannya ? ……………………………  

12. Apakah ada pelatihan / training pada karyawan bagian IT maupun IS sebelum 

terjun langsung di pekerjaannya ? ……………………………………………...  

13. Adakah fungsi yang mengolah pemberian user-ID berikut password ? ……….  

14. Pada logical accessnya, sudah adakah fasilitas automatic log-off ? ……………  

15. Apakah pada ruang komputer sudah memakai UPS (Uninteruptible Power 

Supply) ? ………………………………………………………………………..  

16. Apakah ada maintenance / pemeliharaan terhadap fasilitas back-up & library 

secara berkala ? …………………………… …………………………………...  

17. Sudah adakah cadangan hardware, dokumen-dokumen penting maupun 

program komputer (masternya) yang ditempatkan di lokasi di luar perusahaan 

? ………………………………………………………………………………...  

18. Adakah penyediaan pengolahan di lokasi di luar perusahaan pada saat terjadi 

bencana ? ……………………………………………………………………….  

19. Apakah terdapat storage offside untuk meyimpan back-up data (aplikasi / 

dokumen yang penting) ? ………………………………………………………  



12 

20. Apakah sudah ada pemisahan antara dokumentasi sistem, dokumentasi 

program, dan dokumentasi operasi ? …………………………………………...  

21. Apakah sudah memiliki hardware yang memadahi untuk mendeteksi adanya 

kerusakan hardware ? …………………………………………………………..  

22. Adakah jaminan dari vendor atas hardware maupun software yang baru dibeli 

? ……………………………………………………………………………….. . 

23. Adakah asuransi terhadap hardware yang berisiko tinggi atas kerusakan ?........ 

24. Apakah tiap-tiap bagian / divisi mampu mencetak laporannya sendiri-sendiri 

dan laporan-laporan tesebut dipegang oleh masing-masing bagian sesuai 

dengan wewenangnya ? …………………… …………………………………...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 


	jtunksu-ns-s1-2005-01.60.0209-2235-akuntansi-cover
	jtunksu-ns-s1-2005-01.60.0209-2235-akuntansi-abstract
	jtunksu-ns-s1-2005-01.60.0209-2235-akuntansi-table of content
	jtunksu-ns-s1-2005-01.60.0209-2235-akuntansi-chapter01
	jtunksu-ns-s1-2005-01.60.0209-2235-akuntansi-chapter02
	jtunksu-ns-s1-2005-01.60.0209-2235-akuntansi-chapter03
	jtunksu-ns-s1-2005-01.60.0209-2235-akuntansi-chapter04
	jtunksu-ns-s1-2005-01.60.0209-2235-akuntansi-chapter05
	jtunksu-ns-s1-2005-01.60.0209-2235-akuntansi-references
	jtunksu-ns-s1-2005-01.60.0209-2235-akuntansi-questionary

	logo: 


