
 

AI 1 IDENTIFY AUTOMATED SOLUTIONS 

(Identifikasi solusi-solusi otomatis) 

 

1. pengetahuan tentang solusi yang ada di pasar (knowledge of solutions 

available in the market)  

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah perusahaan mengikuti perkembangan/tawaran-tawaran yang 

ada di pasaran? 

b. Apakah perusahaan melakukan survey pasar untuk meminta penawaran 

dari pemasok? 

 

2. metode akuisisi dan implementasi (acquisition and implementation 

methodologic)  

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah dalam proses pengembangan sistem, perusahaan 

mengembangkan sistem sendiri, mengembangkan sistem bersama 

pemasok, atau perusahaan langsung mengembangkan sistem dengan 

membeli paket software yang sudah jadi dari pemasok? 

b. Apakah terdapat metodologi (berupa tahap-tahap terstruktur) dan 

metodologi yang memadai untuk memastikan bahwa sistem yang 

dikembangkan tersebut sesuai dengan kebutuhan? 

c. Bagaimana prosedur/tahap-tahap yang ditetapkan/dilakukan oleh 

perusahaan untuk pengembangan sistem tersebut? Mohon diberikan 

penjelasan. 

 

3. keterlibatan pemakai (user involvement and buy in) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah pemakai dilibatkan dalam proses pengembangan sistem? 

b. Sejauh mana keterlibatan pemakai ketika perusahaan memutuskan 

untuk melakukan pengembangan sistem? 



 

a). Pada saat analisis masalah 

b). Waktu identifikasi kebutuhan sistem 

c). Waktu uji coba 

d). Pemakai langsung menggunakan sistem yang sudah dikembangkan 

(Jawaban boleh lebih dari satu) 

c. Apakah end-user diikutsertakan pada saat pembuatan perencanaan 

sistem yang akan dimodifikasi? 

 

4. keselarasan antara strategi IT dan perusahaan (alignment with 

enterprise and IT strategies)  

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah sistem yang dikembangkan mendukung strategi perusahaan? 

b. Bagaimana dukungan sistem yang dikembangkan terhadap strategi 

perusahaan? 

 

5. definisi kebutuhan informasi (information requirement definition)  

Daftar pertanyaan : 

a. Apa sajakah pertimbangan-pertimbangan yang digunakan pada saat 

pemesanan paket perangkat lunak komersial yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan pemakai dari pengembangan sistem? 

b. Apakah terdapat identifikasi fungsi Informasi Teknologi dari program 

sistem software yang potensial guna memenuhi kebutuhan 

operasional? 

c. Apakah dilakukan identifikasi kebutuhan sistem baik untuk sistem 

yang dipesan/dibeli maupun yang dikembangkan sendiri? 

d. Bagaimana proses identifikasi kebutuhan dilakukan? Dan siapa saja 

yang terlibat/melakukan identifikasi kebutuhan sistem? 

e. Apakah definisi kebutuhan sistem didokumentasikan dan dievaluasi 

selama pengembangan sistem dan implementasi sistem? 



 

f. Apakah semua kelemahan dan perbedaan proses dalam sistem yang 

ada telah diidentifikasikan dan dengan lengkap ditujukan dan 

dipecahkan kembali dengan usulan baru atau sistem modifikasi? 

 

6. studi kelayakan ( biaya, keuntungan, alternatif dll) (feasibility studies 

(cost, benefits, alternatives, etc))  

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah perusahaan telah melakukan studi yang memperhitungkan 

biaya, keuntungan serta alternatif yang akan dipakai dalam 

pengembangan sistem? 

b. Apakah terdapat studi ekonomi yang dijalankan, disiapkan, dianalisis, 

dan dibuktikan oleh perusahaan untuk membuat keputusan baik untuk 

mengembangkan ataupun untuk memodifikasi sebuah usulan 

baru/proyek sistem modifikasi? 

c. Apakah perusahaan melakukan studi ekonomi yang meliputi 

pengidentifikasian semua biaya dan keuntungan yang kemudian 

digabungkan dengan masing-masing alternatif? 

 

7. kebutuhan yang fungsional, dapat dioperasikan, dapat diterima dan 

dapat dibuktikan (functionality, operability, acceptability, sustainability 

requirements) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah syarat-syarat fungsional dan operasional telah terpenuhi 

sampai dengan pelaksanaan, keamanan, kesesuaian dan kesahan? 

b. Apakah sistem yang dikembangkan dapat menangani sistem penjualan 

dengan baik? 

c. Apakah secara teknik sistem yang dikembangkan dapat 

dioperasionalkan dengan baik? 

d. Apakah sistem yang dikembangkan dapat diterima oleh pemakai 

dengan baik? Apakah pemakai merasa nyaman/senang dalam 

mengoperasikan/menggunakan sistem tersebut? 



 

e. Apakah terdapat kontrak untuk upgrade sistem yang dikembangkan, 

apakah source code diberikan kepada perusahaan? Bagaimana 

pemeliharaannya? 

f. Apakah pengeluaran ergonomic telah diambil sebagai pertimbangan 

selama design sistem pengembangan? 

g. Apakah pengeluaran penampilan pemakai (contoh: sistem waktu, 

kemampuan download atau upload, pelaporan perjanjian) telah 

termasuk dalam spesifikasi permintaan sistem untuk design dan 

pengembangan? 

h. Apakah fungsi identifikasi IT dari semua sistem software potensial 

dapat memuaskan permintaan operasional?   

 

8. memenuhi arsitektur informasi (compliance with information 

architecture)  

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah dalam proses pengembangan sistem, perhatiannya ditujukan 

kepada informasi arsitektur/model data perusahaan? 

 

9. biaya - pengendalian dan keefektifan keamanan (cost – effective 

security and control)  

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah terdapat laporan analisis risiko dari ancaman security system? 

b. Apakah dan apa sajakah yang termasuk resiko potensial dan pengaruh 

yang kuat terhadap sistem pengamanan (security system)? Mohon 

disebutkan. 

c. Apakah keamanan data dan persoalan pengendalian internal terlihat 

atau tercatat dalam dokumentasi perencanaan sistem? 

d. Apakah harga dan keuntungan keamanan diperiksa dengan teliti untuk 

menjamin bahwa pengendalian harga tidak melampaui keuntungan? 

e. Apakah semua biaya dan keuntungan yang dapat diidentifikasikan dan 

digabungkan dengan masing-masing alternatif yang telah dianalisis?  



 

f. Apakah terdapat identifikasi yang meliputi atas pernyataan manajemen 

bahwa kontrol di tempat dan rencana tercukupi, dengan keuntungan 

yang wajar untuk mekanisme harga yang memadai dalam 

pengembangan sistem? 

 

10. tanggung jawab pemasok (supplier responsibilities) 

Daftar pertanyaan : 

a. Adakah jaminan dari pemasok atas hardware maupun software yang 

baru dibeli dalam pengembangan sistem? 

b. Adakah asuransi terhadap hardware yang berisiko tinggi atas 

kerusakan dalam pengembangan sistem dari vendor? 

c. Apakah perusahaan melakukan pembayaran kepada vendor setelah 

dipastikan/dilakukan tes lengkap dan diuji kembali sesuai prosedur 

untuk menjaga kualitas TI? 

d. Apakah persetujuan pembelian software memperbolehkan pembelian 

pemakai untuk mendapatkan sebuah salinan kode sumber program jika 

terpakai? 

e. Apakah upgrade produk software, penemuan teknologi baru dan 

perbaikan dispesifikasikan ke dalam dokumen? 

f. Apakah terdapat pemeliharaan dari pemasok yang meliputi permintaan 

untuk validasi, perlindungan dan pemeliharaan kesempurnaan produk 

software? 

g. Apakah di dalam organisasi programmer terdapat kontrak 

pemrogaman kerja  personel? 

 

 

 

 

 

 

 



 

AI 2 ACQUIRE AND MAINTAIN APPLICATION SOFTWARE 

(Pengadaan dan pemeliharaan software aplikasi) 

 

1. Penerimaan dan pengujian fungsional (Functional testing and 

acceptance) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah dilakukan tes fungsional sistem untuk mengetahui bahwa 

transaksi dan seluruh proses penjualan dapat berjalan dengan baik? 

b. Apakah hasil pengujian tersebut didokumentasikan? Siapa yang 

terlibat dalam pengujian tersebut? 

c. Berapa tahap tes atau berapa kali tes dilakukan? Mohon dijelaskan 

d. Apakah terdapat sebuah rencana evaluasi formal yang disiapkan untuk 

menetapkan hardware baru dan software baru untuk tiap-tiap benturan 

pada tampilan keseluruhan sistem? 

 

2. pengendalian aplikasi dan syarat-syarat keamanan (application 

control and security requirements)  

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah sistem kunci user dimasukkan dalam proses perencanaan 

sistem? 

b. Apakah pengendalian internal dan kebutuhan keamanan telah 

dimasukkan dalam sistem perencanaan konseptual seawal mungkin? 

c. Apakah bagian security sistem/EDP dilibatkan secara aktif dalam 

perencanaan pengembangan sistem dan pelaksanaan dari sistem baru 

atau proyek modifikasi sistem? 

d. Apakah pengendalian internal dan keamanan yang termasuk dalam 

pengendalian aplikasi telah menjamin keakuratan, kelengkapan, 

ketepatan waktu dan otorisasi dari input dan output? 

 

 



 

3. syarat-syarat dokumentasi (documentation requirements) 

Daftar pertanyaan : 

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

dan apakah semuanya telah sesuai dengan standart? 

b. Apakah terdapat manual sistem dalam perusahaan? 

c. Apakah perusahaan memiliki sebuah dokumentasi sistem yang 

lengkap? 

d. Apakah vendor menyediakan password instalasi sistem software dan 

password tersebut diubah pada saat instalasi dan perubahan sistem 

dikontrol jalurnya oleh prosedur manajemen organisasi? 

e. Apakah terdapat kebijakan dan prosedur untuk usaha perawatan 

hardware (baik dioperasikan oleh fungsi IT maupun dipengaruhi oleh 

fungsi pemakai) untuk mengurangi frekuensi kesalahan atau kegagalan 

dan benturan dalam pelaksanaan?  

 

4. daur hidup software aplikasi (application software life cycle) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah perincian program sesuai dengan perincian perancangan 

sistem? 

b. Apakah ketetapan program aplikasi menguji secara rutin tugas-tugas 

yang ditampilkan oleh software untuk membantu memastikan data? 

c. Apakah setup, instalasi dan perawatan sistem software tidak 

membahayakan keamanan data dan program yang disimpan dalam 

sistem?  

 

5. arsitektur informasi perusahaan (enterprise information architecture) 

Daftar pertanyaan : 

a. Bagaimana arsitektur sistem informasi perusahaan?  

(Sentralized, desentralized/client-server) 

b. Apakah pemilihan arsitektur sistem informasi sudah 

mempertimbangkan efektivitas dan efisiensinya? 



 

c. Apakah pengembangan sistem baru selalu selaras atau sesuai dengan 

arsitektur sistem informasi perusahaan? 

 

6. metodologi daur hidup pengembangan sistem (system development life 

cycle methodology) 

Daftar pertanyaan : 

a. 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? 

b. Adakah partisipasi user dalam proses siklus hidup pengembangan 

sistem (SDLC)? 

c. 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)? 

 

7. tampilan yang menghubungkan antara mesin dan pemakai (user – 

machine interface) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah interface sistem yang dikembangkan bersifat “user friendly”? 

 

8. penyesuaian paket software dengan kebutuhan perusahaan (package 

customization) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apabila perusahaan mengembangkan sistem dengan paket software 

(bukan dikembangkan sendiri): Apakah paket software dapat di-

customized (dimodifikasi/disesuaikan) dengan kebutuhan perusahaan? 



 

AI 3 ACQUIRE AND MAINTAIN TECHNOLOGI 

INFRASTRUCTURE 

(pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi) 

 

1. memenuhi standar dan petunjuk infrastruktur/kerangka dasar 

teknologi (compliance with technology infrastructure directions and 

standarts) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah terdapat syarat-syarat untuk memastikan sistem yang 

dikembangkan/dibeli sesuai dengan arsitektur dasar yang sudah ada 

dalam perusahaan? Mohon dijelaskan 

 

2. penilaian teknologi (technology assessment) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah dilakukan penilaian dan uji coba teknologi 

(hardware,jaringan) untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi 

kebutuhan (system requirement)? 

b. Apakah ada formal approval (dibuktikan dengan dokumen 

persetujuan) atas hal tersebut? Dan siapakah yang berwenang? 

 

3. instalasi, pemeliharaan dan pengendalian perubahan (installation, 

maintenance and change controls) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah jadwal-jadwal pengoperasian IT menjamin bahwa terdapat 

cukup persiapan untuk mengakomodasikan penurunan masa kerja 

hardware untuk pemeliharaan di masa yang tidak terjadwal? 

b. Apakah software sistem dipasang dan dijaga sesuai dengan perolehan 

dan pemeliharaan kerangka kerja untuk infrastruktur teknologi 

tersebut? 



 

4. rencana-rencana upgrade, perubahan dan perpindahan tempat 

(upgrade, conversion and migration plans) 

Daftar pertanyaan : 

a. Bagaimana prosedur konversi dari sistem lama ke sistem baru? 

b. Bagaimana rencana upgrade sistem dalam proses pengembangan? 

 

5. penggunaan infrastruktur dan atau sumber daya internal dan 

external (use of internal and eksternal infrastructures and/or resources) 

Daftar pertanyaan : 

a. 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 untuk 

mengakomodasikan pemeliharaan preventif yang terjadwal secara 

rutin? 

 

6. perubahan manajemen (change management)  

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah semua perubahan software sistem telah diatur sesuai dengan 

prosedur-prosedur perubahan manajemen organisasi? 

b. Apakah prosedur perubahan menjamin perubahan sistem dapat 

diterima oleh user/seluruh komponen organisasi? 

 

7. biaya total atas kepemilikan (total cost of ownership) 

Daftar pertanyaan : 

a. Seberapa besar biaya investasi yang digunakan dalam pengembangan 

sistem? 

b. Apakah terdapat untuk feasibility terutama untuk economic feasibility 

termasuk outsourcing? 

 

 



 

8. keamanan software sistem (system software security) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah jadwal pemeliharaan yang bersifat pencegahan menjamin 

bahwa pemeliharaan hardware yang terjadwal tidak akan memberikan 

dampak negative atas aplikasi yang khusus atau sensitif? 

b. 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? 

c. Apakah perusahaan membatasi kemampuan untuk mengakses software 

sistem sehingga tidak terjadi gangguan dalam lingkungan operasional 

sistem informasi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AI 4 DEVELOP AND MAINTAIN PROCEDURES 

(prosedur-prosedur pengembangan dan pemeliharaan) 

 

1. perancangan kembali proses bisnis (business process re – design)  

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah persyaratan-persyaratan operasional telah diterapkan dengan 

tepat dan sesuai dengan harapan si pengguna? 

b. Bagaimana prosedur re-design (perancangan ulang) proses bisnis? 

 

2. prosedur–prosedur seperti teknologi lain yang dapat disampaikan 

(treating procedures as any other technology deliverable) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah use procedure manual (pedoman prosedur untuk user), user 

Operation manual (pedoman pengoperasian untuk user), dan user 

training material (materi pelatihan user) selalu dikembangkan/dibuat 

sebagai bagian dari setiap pengembangan, implementasi, atau 

modifikasi sistem informasi dan selalu diperbarui (kept up-to-date)? 

 

3. pengembangan waktu (timely development) 

Daftar pertanyaan : 

a. Bilamanakah kinerja operasional diukur dan diperbaiki bila ada 

kekurangan? 

b. Apakah semua pergerakan program dari perkembangan aplikasi ke 

dalam proses produksi memerlukan penciptaan/pembaharuan manual 

operasi? 

 

4. pengendalian dan prosedur pemakai (user procedures and controls)  

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah staff operasional dan pemakai sadar akan permintaan-

permintaan tampilan? 



 

b. Apakah staff operasional bertanggung jawab atas operasi-operasi 

manual untuk semua sistem dan processing? 

 

5. pengendalian dan prosedur operasional (operational procedures and 

controls) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah staf dan pengguna operasional menyadari persyaratan-

persyaratan kinerja? 

b. Apakah staf operasional memiliki panduan operasi bagi semua sistem 

dan pemrosesan yang ada dalam lingkup tanggung jawab mereka? 

 

6. bahan-bahan pelatihan (training materials)  

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah terdapat pedoman training bagi pengguna untuk semua 

aplikasi dan mencerminkan fungsi dari aplikasi itu? 

b. Apakah pedoman training tersebut untuk semua sistem baru yang ada 

bagi pengguna, diterapkan dalam praktik sehari-hari? 

 

7. manajemen perubahan (managing change) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah perubahan ke sistem baru (implementasi sistem baru) di-

manage dengan baik dan terencana? 

b. Apakah perubahan itu dirasa telah efektif (menjamin sistem baru dapat 

diimplementasikan dengan dampak negatif yang minimal, yang berarti 

penyesuaian user dengan sistem baru cepat, tanpa gejolak, keluhan-

keluhan atau penolakan user, dan proses perubahan tidak mengganggu 

operasional perusahaan)? 

 

 

 



 

AI 5 INSTALL AND ACCREDIT SYSTEMS 

(penginstalan dan pengakuan sistem ) 

 

1. pelatihan terhadap pemakai dan personel-personel operasi TI 

(training of user and IT operations personnel) 

Daftar pertanyaan : 

a. Adakah rencana formal untuk pelatihan pengguna telah dimasukkan 

dalam semua usaha perkembangan sistem yang baru? 

 

2. perubahan data/konversi data (data conversion) 

Daftar pertanyaan : 

a. Bagaimana prosedur konversi data? Mohon dijelaskan 

b. Bagaimana pengendalian untuk menjamin konversi data dilakukan 

dengan aman (tidak merusak data yang ada yang meliputi akurasi dan 

kelengkapan (completeness) data)? 

 

3. pengujian terhadap lingkungan (a test environment reflecting the live 

environment) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah test direncanakan dan dilakukan untuk menguji seluruh area 

meliputi: software aplikasi, fasilitas, teknologi, dan kesiapan user? 

b. Apakah test diselenggarakan independent terhadap pengembangan 

sistem (system development)? 

c. Apakah ada kriteria yang sudah ditentukan sejak awal implementasi 

sistem untuk mengetes keberhasilan, kegagalan, dan pemberhentian 

sistem (harus dilakukan pengembangan sistem baru lagi) yang 

merupakan test keberlanjutan/daur hidup sistem?    

 

 

 



 

4. pengakuan (accreditation) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah ada formal acceptance oleh user (pernyataan penerimaan user 

atas sistem) yang mencakup fungsional sistem, security (keamanan), 

integrity (keandalan&keakuratan), dan resiko yang ada? 

 

5. umpan balik dan peninjauan pusat pelaksanaan (post-implementation 

reviews and feedback) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah dilakukan post-implementation reviews (review sistem yang 

dilakukan setelah implementasi) untuk memastikan sistem dapat 

berjalan dengan baik (sesuai kebutuhan sistem)? 

b. Apakah tim review bersifat independent? (tim review tidak terkait/ 

terlibat dalam pengembangan sistem sehingga dapat dijamin 

independensinya)? 

c. Apakah feedback dilakukan atas hasil review? 

d. Apakah review dan feedback formal/didokumentasikan dan ada 

approval pihak yang berwenang?  

 

6. pengujian keterlibatan pemakai akhir (end user involvement in testing) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah user dilibatkan dalam test sistem? 

b. Bagaimana feedback atas masukan/usulan-usulan user dari test yang 

dilakukan? 

 

7. rencana-rencana peningkatan kualitas yang terus menerus 

(continuous quality improvement plans) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah terdapat kewaspadaan dan pemahaman dari pengguna yang 

terpilih akan tanggung jawab rancangan sistem, persetujuan, 



 

pengujian, pelatihan, pengubahan, dan proses-proses penerapannya 

adalah telah diketahui dan disetujui? 

 

8. syarat-syarat kelancaran bisnis (business continuity requirements) 

Daftar pertanyaan : 

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

diperkirakan dan kinerja nyata vs kinerja yang diharapkan dari sistem-

sistem yang telah dimodifikasi/yang baru diperbandingkan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AI 6 MANAGE CHANGES 

( me-manage perubahan ) 

 

1. identifikasi terhadap perubahan-perubahan (identification of changes) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah pemrosesan transaksi penjualan baik tunai maupun kredit yang 

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

dilakukan secara individu ataukah terorganisir? 

b. Dapatkah perusahaan mengukur dan memonitor prosedur yang ada dan 

langsung bertindak apabila ada proses yang berjalan tidak efektif? 

 

2. prosedur-prosedur pengelompokan, pemrioritasan, dan keadaan 

darurat (categorization, prioritization and emergency procedures) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah para end-user mengenali proses teknologi informasi (TI) yang 

diterapkan pada divisi mereka masing-masing terutama divisi 

penjualan? 

b. Apakah prosedur-prosedur penerapan TI sangat rumit? 

c. Apakah prosedur perubahan keadaan tertuju pada operasi manual? 

 

3. penilaian pengaruh atas perubahan (impact assessment) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah dilakukan penilaian (identifikasi dan penilaian/pengukuran 

besarnya kemungkinan) akan kemungkinan impact/dampak-dampak 

yang mungkin terjadi karena perubahan sistem? 

b. Bagaimana model langkah-langkah antisipasinya? 

 

 

 

 



 

4. otorisasi perubahan (change authorisation) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah tanggung jawab terhadap proses TI di dalam divisi penjualan 

masih dibebankan/bergantung pada seorang individu dan apakah 

ketergantungan terhadap individu tersebut sangat besar? 

b. Sudah adakah uraian tertulis yang jelas tentang job description (tugas, 

wewenang & tanggung jawab) yang ada di dalam divisi IS/BizTech? 

 

5. pelaksanaan manajemen (release management) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah menurut Bapak proses TI yang ada dan diterapkan pada 

PT.Lokaniaga Adipermata sebagai perwakilan/divisi penjualan 

PT.Djarum di Semarang berjalan dengan baik dan konstan? 

b. Sudah adakah pemisahan fungsi antara librarian maupun 

administrator database? 

 

6. distribusi software (software distribution) 

Daftar pertanyaan : 

a. Sudah adakah cadangan hardware, dokumen-dokumen penting 

maupun program komputer (master-nya) yang ditempatkan di lokasi di 

luar perusahaan? 

 

7. penggunaan alat-alat otomatis (use of automated tools) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah SI pada divisi-divisi pada PT.Lokaniaga Adipermata sebagai 

perwakilan/divisi penjualan PT.Djarum di Semarang saling terintegrasi 

dan saling terkoneksi satu sama lain? 

b. Apakah pada setiap divisi/bagian di PT.Lokaniaga Adipermata sebagai 

perwakilan/divisi penjualan PT. Djarum di Semarang sudah ada 

operator termasuk bagian gudang? 

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



 

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

e. Apakah pada ruang komputer sudah memakai UPS (Uninteruptible 

Power Supply)? 

8. manajemen konfigurasi (organisasi) (configuration management) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah proses penguatan staff menetapkan pelaksanaan untuk 

prosedur-prosedur kontrol pengubahan? 

 

9. pengukuran kapasitas dan keberhasilan (capacity and throughput 

measurement) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah perusahaan telah menetapkan standart dalam pengukuran 

throughput (proses dari input sampai menjadi output)? 

 

10. kriteria-kriteria penerimaan yang telah disetujui (agreed upon 

acceptance criteria) 

Daftar pertanyaan : 

a. Apakah harga actual dari harga lawan sistem baru/modifikasi telah 

ditelusuri? 
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