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DAFTAR PERTANYAAN 

EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENGAN 

MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT KE-2 (ACQUIRE AND 

IMPLEMENT) 

Studi Kasus Pada PT. SURYA RENGO CONTAINERS - DEMAK 

 

NAMA RESPONDEN  

JABATAN  

BAGIAN  

 

Kuesioner ini ditujukan untuk memperoleh tingkat pengelolaan mengenai 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan dan dukungan IT terhadap 

Sistem Informasi Akuntansi PT. SURYA RENGO CONTAINERS - DEMAK.  

 

Keterangan:  

Mohon memberi tanda silang (x) pada pilihan yang tersedia sesuai dengan 

keadaan yang Anda ketahui.  

Y : untuk jawaban “Ya”  

T : untuk jawaban “Tidak”  

TT : untuk jawaban “Tidak Tahu” 
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AI 1 Mengidentifikasi Otomasi Solusi 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

Y T TT 

1. Apakah data dari sistem masing - masing bagian dapat 

diakses oleh bagian yang lain? 

   

2. Apakah terdapat kelemahan dalam menjalankan 

program aplikasi SAP? 

   

3. Apakah kebutuhan user telah dapat dipenuhi oleh 

sistem yang telah dimodifikasi? 

   

4. Apakah terdapat laporan analisis risiko dari ancaman 

keamanan sistem? 

   

5. Apakah keamanan data dan pengendalian internal 

tercatat dalam dokumentasi perencanaan sistem? 

   

6. Apakah manajemen memberikan izin tentang 

pengendalian dan perencanaan? 

   

7. Adakah identifikasi fungsi IT dari program sistem 

perangkat lunak yang berpotensi untuk memenuhi 

kebutuhan operasional? 

   

8. Apakah ijin pembelian perangkat lunak, pemulihan 

dan perbaikan teknologi ditetapkan dalam dokumen? 

   

9. Apakah pemeliharaan software yang ada meliputi 

kebutuhan untuk pengesahan, perlindungan dan 

pemeliharaan dari perangkat lunak? 

   

 

AI 2 Memperoleh dan Memelihara Aplikasi Perangkat Lunak 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

Y T TT 

1. Adakah  partisipasi user dalam proses siklus hidup 

pengembangan sistem? 

   

2. Apakah sistem kunci user dimasukkan dalam proses 

perencanaan sistem? 

   

3. Apakah ada sistem untuk mencatat kebutuhan, 

dokumentasi, data? 

   

4. Apakah aplikasi perangkat lunak telah sesuai dengan 

standar? 

   

5. Apakah ada hubungan antara pemakai dan organisasi 

dengan perincian perencanaan? 

   

6. Apakah rekomendasi pemakai dan dukungan material 

serta fasilitas online telah tersedia? 

   

7. Apakah pegawai keamanan (bagian security sistem / 

EDP) dilibatkan secara aktif dalam perencanaan 

pengembangan sistem dan pelaksanaan dari system 

baru atau proyek modifikasi sistem? 

   

8. Apakah ketetapan program aplikasi menguji secara 

rutin tugas-tugas yang ditampilkan oleh software 
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untuk membantu memastikan data? 

9. Apakah pengendalian internal dan kebutuhan 

keamanan telah dimasukkan dalam sistem 

perencanaan konseptual seawal mungkin? 

   

10. Apakah perincian program sesuai dengan perincian 

perencanaan sistem? 

   

 

AI3 Mendapatkan dan Memelihara Infrastruktur Teknologi 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

Y T TT 

1. Apakah pemeliharaan infrastruktur teknologi yang 

bersifat pencegahan menjamin bahwa pemeliharaan 

hardware tidak akan memberikan dampak negatif 

atas aplikasi khusus atau sensitif? 

   

2. Apakah jadwal pengoperasian IT menjamin bahwa 

terdapat cukup persiapan untuk mengakomodasi  

penurunan masa kerja hardware dalam 

pemeliharaannya? 

   

3. Apakah administrasi system, seperti pengguna baru 

atas system dan jaringan, penciptaan database dan 

backup, alokasi ruangan untuk penyimpanan data, 

prioritas sistem hanya dibatasi pada sejumlah kecil 

operator di dalam fungsi IT? 

   

4. Apakah semua vendor memberikan password 

pemasangan software system yang mana password 

ini akan dapat diubah pada saat pemasangan (install)? 

   

5. Apakah akses hanya terbatas pada jumlah operator 

yang terbatas di dalam fungsi IT (hanya yang 

berwenang atas informasi tersebut)? 

   

6. Apakah software sistem hanya dipasang dan dijaga 

sesuai dengan perolehan dan pemeliharaan kerangka 

kerja untuk infrastruktur teknologi tersebut? 

   

 

AI4 Menjalankan dan Menggunakan Operasi 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

Y T TT 

1. Apakah persyaratan  operasional telah diterapkan 

dengan tepat dan sesuai dengan harapan? 

   

2. Apakah staf dan pengguna operasional menyadari 

persyaratan-persyaratan kinerja? 

   

3. Apakah training secara manual bagi pengguna 

tersedia untuk semua aplikasi dan mencerminkan 

fungsi dari aplikasi? 

   

4. Apakah staf operasional memiliki panduan operasi    



123 
 

 
 

bagi semua system dan pemrosesan yang ada dalam 

lingkup tanggung jawab? 

5. Apakah pelatihan manual bagi semua system dan  

system baru yang ada bagi pengguna, mencerminkan 

penggunaan system dalam praktik sehari-hari? 

   

 

AI5 Mendapatkan sumber daya IT 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

Y T TT 

1. Apakah kualitas kerja dari sumber daya IT  berkaitan 

dengan ketepatan, ketrampilan, ketelitian, dan 

kerapian dalam pelaksanaan pekerjaan? 

   

2.  Apakah keahlian kerja harus memiliki standarisasi 

yang tinggi bagi para user? 

   

3. Apakah sumber daya IT harus sesuai dengan ketaatan 

aturan, keselamatan kerja, inisiatif, dan kehadiran 

kerja? 

   

4. Apakah sumber daya IT dituntut untuk bekerja 

dengan cepat, dan tanggap? 

   

5. Apakah sudah ada sumber daya IT yang menjadi 

motivator bagi sumber daya lainnya? 

   

6. Adakah sumber daya IT telah meminimalisir 

kecelakaan kerja? 

   

 

AI 6 Mengelola Perubahan 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

Y T TT 

1. Apakah para user mengenali proses IT  yang 

diterapkan pada divisi mereka masing-masing? 

   

2. Apakah prosedur-prosedur penerapan TI sangat 

rumit? 

   

3. Apakah proses TI yang ada dan diterapkan pada PT. 

Surya Rengo Containers telah berjalan dengan baik 

dan konstan, efektif, dan efisien? 

   

4. Dapatkah perusahaan mengukur dan memonitor  

prosedur yang ada dan langsung bertindak apabila 

terjadi proses yang berjalan tidak efektif? 

   

5. Apakah Sistem Informasi pada divisi-divisi yang ada 

pada PT. Surya Rengo Containers sudah saling 

terintegrasi dan saling terkoneksi satu sama lain? 

   

6. Apakah ada training pada karyawan bagian IT 

maupun IS sebelum terjun langsung untuk 

mengoperasikan program aplikasi SAP? 

   

7. Adakah fungsi yang mengolah pemberian user-ID 

berikut password? 
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8. Adakah pemisahan fungsi antara user maupun 

administrator database? 

   

9. Apakah pada setiap divisi / bagian di PT. Surya 

Rengo Containers sudah terdapat operator termasuk 

bagian gudang? 

   

10.  Apakah ada maintenance terhadap fasilitas back-up 

secara berkala? 

   

 

AI 7 Memasang dan Mengakreditasi Solusi serta Perubahan 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

Y T TT 

1. Adakah kesulitan dalam pemasangan program 

aplikasi SAP pertama kali? 

   

2. Apakah pada awalnya terdapat kendala dalam 

mempelajari program SAP? 

   

3. Apakah staf sudah paham akan keperluan dari 

pengawasan perkembangan system formal dan 

pelatihan pengguna untuk setiap proses penginstallan 

yang sifatnya memperkembangkan? 

   

4. Apakah ada kewaspadaan dan pemahaman dari user 

terpilih tentang tanggungjawab rancangan sistem, 

persetujuan, pengujian, pelatihan, pengubahan, dan 

proses-proses penerapannya telah diketahui dan 

disetujui oleh SAP PT. SRC Kantor Pusat? 

   

5. Apakah ada rencana pengujian melingkupi semua 

area sumber daya system informasi : software 

aplikasi, fasilitas-fasilitas, teknologi dan para user? 

   

6. Adakah rencana formal untuk pelatihan user telah 

dimasukkan dalam semua usaha perkembangan 

system baru? 

   

7. Apakah ada hambatan dalam menjalankan perubahan 

yang terupdate pada program SAP? 

   

8. Adakah kesulitan dalam proses pengakreditasian 

program SAP? 

   

9. Adakah maintenance tentang perubahan SAP yang 

ada? 

   

10. Apakah  solusi yang ada dalam program SAP telah di 

laksanakan sesuai dengan yang di tentukan? 

   

11. Apakah pada ruang komputer sudah memakai UPS 

(Uninteruptible Power Supply)? 
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