
LAMPIRAN I 

KUESIONER PENELITIAN UNTUK DOMAIN BISNIS 

 

Responden yang terhormat, saat ini saya sedang melakukan penelitian. 

Oleh karena itu, saya sangat membutuhkan bantuan Anda untuk bersedia 

mengisi kuesioner ini. Kuesioner merupakan  kuesioner penelitian yang 

digunakan untuk kepentingan penyusunan tugas akhir. Oleh karena itu, harap 

diisi dengan sebenar-benarnya. Terima kasih atas bantuan yang Anda berikan 

dalam mengisi kuesioner ini. 

 

Identitas Responden  

1. Nama Responden : ............................................... 

2. Posisi Responden sebagai ..................................................... 

 

Anda diminta untuk melingkari jawaban pada kolom yang berisi angka antara 0 

hingga 5.   

a)   Strategic Match 

0 Proyek ini tidak mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung 

terhadap pencapaian tujuan strategis institusi. 

1 Proyek ini tidak mempunyai hubungan langsung terhadap tujuan strategis 

institusi, tetapi akan mencapai efisiensi operasional yang lebih baik. 

2 Proyek ini tidak mempunyai hubungan langsung terhadap 

pencapaian tujuan strategis institusi, tetapi merupakan prasyarat  

terhadap sistem lain yang mencapai  sebagian tujuan strategis tersebut. 

3 Proyek ini tidak mempunyai hubungan langsung terhadap 

pencapaian tujuan strategis institusi, tetapi merupakan prasyarat  

terhadap sistem lain yang mencapai sebagian dari tujuan strategis 

tersebut. 

4 Proyek ini langsung mencapai bagian tujuan strategis institusi. 

5  Proyek ini langsung mencapai tujuan strategis institusi yang ditentukan. 

 



 

b)   Competitive Advantage 

0 Proyek ini tidak menciptakan akses atau pertukaran data antara institusi 

dengan calon siswa dan sekolah.  

1 Proyek ini tidak menciptakan akses atau pertukaran data, seperti di atas, 

tetapi meningkatkan posisi kompetitif institusi dengan meningkatkan 

efisiensi operasinya yang menunjang kinerja kompetitif institusi.   

2 Proyek ini tidak menciptakan akses atau pertukaran data, seperti di atas, 

tetapi meningkatkan posisi kompetitif institusi dengan meningkatkan 

efisiensi operasinya pada suatu area strategik kunci.   

3 Proyek ini menyediakan akses keluar atau pertukaran sedikit data dan 

agak meningkatkan posisi kompetitif institusi.   

4 Proyek ini menyediakan akses keluar atau pertukaran cukup banyak data 

dan secara substansial meningkatkan posisi kompetitif institusi dengan 

menyediakan tingkat pelayanan yang lebih baik dari pada para pesaing. 

5 Proyek ini menyediakan akses keluar atau pertukaran banyak sekali data 

dan sangat meningkatkan posisi kompetitif institusi dengan menyediakan 

tingkat layanan yang tidak dimiliki oleh para pesaing. 

 

c)   Management Information Support 

0 Proyek ini tidak berkaitan dengan dukungan informasi manajemen bagi 

kegiatan utama (management information support of core activities = 

MISCA) institusi.   

1 Proyek ini tidak berkaitan dengan MISCA, tetapi menyediakan banyak 

data pada fungsi yang mendukung kegiatan utama institusi.   

2 Proyek ini tidak berkaitan dengan MISCA, tetapi menyediakan banyak 

informasi pada fungsi yang mendukung langsung kegiatan utama 

institusi 

3 Proyek ini tidak berkaitan dengan MISCA, tetapi memberikan informasi 

penting pada fungsi yang diidentifikasi sebagai kegiatan utama institusi. 



Informasi ini bersifat operasional. 

4 Proyek ini penting untuk menciptakan MISCA di masa mendatang. 

5 Proyek ini penting untuk menciptakan MISCA di masa sekarang. 

 

d)   Competitive Response 

0 Proyek ini dapat ditunda hingga 12 bulan mendatang tanpa 

mempengaruhi posisi kompetitif, atau sistem dan prosedur yang ada 

secara substansial dapat memberikan hasil yang sama dan tidak akan 

mempengaruhi posisi kompetitif.   

1 Penundaan proyek ini tidak mempengaruhi posisi kompetitif institusi dan 

biaya tenaga kerja yang rendah diharapkan tetap dapat memberikan hasil 

yang sama.   

2 Penundaan proyek ini tidak mempengaruhi posisi kompetitif, akan tetapi, 

upah tenaga kerja dapat meningkat guna mendapatkan hasil yang sama. 

3 Jika proyek ini ditunda, institusi tetap mampu memberikan respon 

terhadap perubahan yang diperlukan tanpa mempengaruhi posisi 

kompetitif, kekurangan pada sistem baru, tidak menghalangi kemampuan 

respon institusi terhadap keefektifan perubahandalam lingkungan 

kompetitif. 

4 Penundaan proyek ini mungkin mengakibatkan tingkat kompetisi yang 

lemah terhadap institusi, atau kehilangan kesempatan kompetitif, atau 

keberhasilan kegiatan yang ada pada institusi mungkin terbatas karena 

kurangnya sistem yang dibangun.  

5 Penundaan proyek ini akan mengakibatkan kerugian kompetitif institusi 

masa datang, atau kehilangan peluang kompetitif, atau keberhasilan 

kegiatan yang ada pada institusi karena kurangnya sistem yang dibangun 

tidak memadai 

 

 

 



 

e)   Project Organizational Risk  

Anda dapat memberikan tanda silang (x) yang ada di kolom nilai  1-4,dengan 

memilih satu jawaban, yaitu ya, tidak, atau tidak diketahui. 

0 Institusi memiliki rencana yang terformulasi dengan baik untuk 

mengimplementasikan sistem yang dibangun. Manajemennya memadai, 

proses dan prosedur ada dokumentasinya. Adanya rencana contingency 

(darurat) adanya unggulan proyek, dan produk atau nilai tambah 

kompetitif ditentukan dengan baik untuk pasar yang diketahui secara 

jelas. 

1-

4 

Nilai 1 sampai 4 disesuaikan dengan keadaan yang bercampur antara 

elemen kesiapan dan elemen resiko. 

                                                                         Ya  Tidak   TidakDiketahui 

Rencana business domain yang terformulasi     

dengan baik                                                       ____     ____     ____ 

Manajemen business domain pada tempatnya  ____     ____    ____ 

Rencana contingency pada tempatnya              ____     ____     ____ 

Proses dan prosedur pada tempatnya                ____     ____     ____ 

Training bagi para user terencana                     ____     ____     ____ 

Adanya manajemen unggulan                           ____     ____     ____ 

Produknya ditentukan dengan baik                   ____     ____     ____ 

Kebutuhan pasar diiketahui dengan jelas          ____     ____     ____ 

5 Institusi tidak memiliki rencana yang terformulasi dengan baik  

untuk mengimplementasikan sistem yang dibangun. Manajemen tidak 

mempunyai kepastian dalam tanya jawab. Proses dan prosedur tidak 

didokumentasikan. Tidak ada rencana contingency (darurat) yang 

memadai. Tidak ada unggulan yang ditentukan sebagai inisiatif, dan 

produk atau nilai tambah kompetitif tidak ditentukan dengan baik untuk 

pasar yang diketahui secara jelas. 



LAMPIRAN II 

KUESIONER PENELITIAN UNTUK DOMAIN TEKNOLOGI 

 

Responden yang terhormat, saat ini saya sedang melakukan penelitian. 

Oleh karena itu, saya sangat membutuhkan bantuan Anda untuk bersedia 

mengisi kuesioner ini. Kuesioner merupakan  kuesioner penelitian yang 

digunakan untuk kepentingan penyusunan tugas akhir. Oleh karena itu, harap 

diisi dengan sebenar-benarnya. Terima kasih atas bantuan yang Anda berikan 

dalam mengisi kuesioner ini. 

 

Pada bagian ini Anda diminta untuk melingkari jawaban. 

Identitas Responden  

1. Nama Responden : .......................................... 

2. Posisi Responden sebagai ............................................. 

 

Anda diminta untuk melingkari jawaban pada kolom yang berisi angka antara 0 

hingga 5. 

a)   Strategic IS Architecture 

0 Proyek yang dibangun tidak sesuai dengan blue print (perencanaan 

strategis sistem informasi). 

1 Proyek yang dibangun adalah bagian dari blue print, tetapi prioritasnya 

tidak ditentukan. 

2 Proyek yang dibangun merupakan bagian integral dari blue print dan 

memiliki pay off (hasil yang cukup), bukan merupakan prasyarat bagi 

blue print proyek lain, tetapi agak terkait dengan prasyarat proyek lain 

3 Proyek yang dibangun merupakan bagian integral dari blue print dan 

memiliki payoff yang medium, bukan merupakan prasyarat bagi blue 

print proyek lain, tetapi sangat terkait dengan prasyarat proyek lain. 

4 Proyek yang dibangun merupakan bagian integral dari blue print dan 

memiliki pay off yang tinggi, bukan merupakan prasyarat bagi blue print 



proyek lain, tetapi sangat terkait dengan prasyarat proyek lain. 

5 Proyek yang dibangun merupakan bagian integral dari blue print dan 

akan diimplementasikan lebih dulu. Proyek ini merupakan prasyarat bagi 

blue print proyek lain. 

 

b)   Definitional Uncertainty 

0 Syarat-syaratnya jelas dan disetujui. Spesifikasinya jelas dan disetujui. 

Area yang ditelaah jelas, memiliki probabilitas tidak berubah tinggi. 

1 Syarat-syaratnya cukup. Spesifikasinya cukup jelas. Tidak ada 

persetujuan resmi. Area yang ditelaah terbuka jelas. Probabilitas 

perubahan non rutin yang rendah. 

2 Syarat-syaratnya cukup jelas. Spesifikasinya cukup jelas. Area yang 

ditelaah terbuka jelas. Probabilitas perubahan non rutin yang masuk akal. 

3 Syarat-syaratnya cukup jelas. Spesifikasinya cukup jelas. Tidak ada 

persetujuan resmi. Area yang ditelaah terbuka jelas. Perubahan-

perubahan hampir pasti mendesak. 

4 Syarat-syaratnya tidak jelas. Spesifikasinya tidak jelas. Areanya agak 

kompleks. Perubahan-perubahan mendekati pasti, bahkan selama periode 

proyek ini. 

5 Syarat-syaratnya tidak diketahui. Spesifikasinya tidak diketahui.Areanya 

mungkin cukup kompleks. Perubahan-perubahan sambil jalan, tetapi 

intinya adalah syarta-syarat yang tidak diketahui.  

 

c)   Technical Uncertainty  

A  Keterampilan yang dibutuhkan 

 0 Tidak perlu lagi keterampilan baru bagi staf, manajemen, keduanya 

telah berpengalaman. 

 1 Dibuthkan beberapa keterampilan baru bagi staf, tidak untuk 

manajemen. 

 2 Dibutuhkan beberapa keterampilan baru bagi staf, atau manajemen. 



 3 Dibuthkan beberapa keterampilan baru bagi staf, terlebih bagi 

manajemen. 

 4 Keterampilan baru banyak dibutuhkan bagi staf, beberapa bagi 

manajemen. 

 5 Keterampilan baru banyak dibutuhkan bagi staf dan manajemen. 

B  Ketergantungan perangkat keras 

 0 Perangkat keras digunakan pada aplikasi yang sejenis. 

 1 Perangkat keras digunakan, tetapi aplikasinya berbeda. 

 2 Perangkat kerasnya ada dan sudah diuji, tetapi tidak beroperasi. 

 3 Perangkat keras ada, tetapi belum dimanfaatkan dalam organisasi. 

 4 Beberapa feature tidak diuji atau tidak dimanfaatkan. 

 5 Persyaratan tidak tersedia dalam konfigurasi SI saat ini. 

C  Ketergantungan piranti lunak (selain) piranti lunak aplikasi 

 0 Perangkat lunaknya standart, atau tidak membutuhkan pemrograman. 

 1 Piranti lunak yang digunakan standart, tetapi membutukan 

pemrograman yang kompleks. 

 2 Dibutuhkan beberapa antar muka piranti lunak, dan mungkin 

membutuhkan pemrograman yang kompleks. 

 3 Dibuthkan beberapa feature baru pada piranti lunak, mungkin 

diperlukan juga antar muka yang kompleks antar piranti lunak. 

 4 Dibutukan feature yang tidak tersedia sekarang, dan dibutuhkan seni 

yang lumayan canggih. 

 5 Dibutuhkan seni yang sangat canggih. 

D  Piranti lunak aplikasi 

 0 Program yang ada hanya membutuhkan modifikasi sedikit 

 1 Program yang dibeli dengan modifikasi sedikit, atau di dalam 

institusi program telah tersedia dengan modifikasi agak banyak, atau 

piranti lunak akan dibangun di dalam institusi dengan kerumitan 

yang minimal. 

 2 Program yang dibeli dengan modifikasi agak banyak, atau di dalam 



institusi program telah tersedia dengan modifikasi agak banyak, atau 

piranti lunak akan dibangun sendiri dengan rancangan yang tidak 

terlalu rumit, tetapi pemrogramannya lumayan kompleks. 

 3 Perangkat lunak dapat dibeli tetapi sangat kompleks, atau piranti 

lunak dibangun sendiri dengan faktor kesulitan sedang. 

 4 Tidak memiliki piranti lunak dan juga tidak tersedia di 

pasar.Membutuhkan rancangan dan pemrograman yang 

kompleks,dengan tingkat kesulitan sedang. 

` 5 Tidak memiliki piranti lunak dan tidak tersedia di pasar. 

Membutuhkan rancangan dan pemrograman yang rumit, walau 

dikontrakkan ke luar institusi. 

 

d)   IS Infrastructure Risk 

0 Sistem ini memakai fasilitas dan layanan yang ada. Tidak ada investasi 

menyangkut fasilitas prasyarat SI yang diperlukan (mis.Manajemen 

database); tidak ada biaya awal yang merupakan bagian proyek yang 

secara langsung diantisipasi. 

1 Perubahan satu elemen dari sistem pengiriman pelayanan komputer 

dibutuhkan bagi proyek ini. Investasi-investasi terkait pada awal proyek 

diluar biaya langsung relatif kecil. 

2 Dibutuhkan sedikit perubahan pada beberapa elemen sistem pengiriman 

layanan komputer. Beberapa investasi awal dibutuhkan untuk 

mengakomodasi proyek ini:investasi berikutnya untuk integrasi lebih 

lanjut proyek ini kedalam lingkungan mainstream mungkin diperlukan. 

3 Dibutuhkan perubahan cukup terhadap beberapa elemen sistem 

pengiriman layanan komputer. Dibutuhkan investasi cukup besar pada 

awal proyek untuk mengakomodasi proyek ini; dibutuhkan juga cukup 

banyak investasi berikutnya untuk integrasi lebih lanjut proyek ini 

dengan mainstream SI. 

4 Pada beberapa area, dibutuhkan perubahan yang cukup pada beberapa 



elemen sistem pengiriman layanan komputer. Dibutuhkan investasi awal 

yang cukup besar pada awal proyek untuk staff, piranti lunak, dan 

manajemen untuk mengakomodasi proyek ini. Investasi ini tidak 

termasuk dalam biaya proyek secara langsung, tetapi mewakili investasi 

fasilitas SI untuk menciptakan lingkungan yang dibutuhkan pada proyek 

ini.  

5 Dibutuhkan perubahan substansial pada beberapa elemen sistem 

pengiriman layanan komputer di beberapa area. Investasi awal yang 

dapat dipertimbangkan dalam staff, piranti lunak, perangkat keras, dan 

manajemen dibutuhkan untuk mengakomodasi proyek ini. Investasi ini 

tidak termasuk dalam biaya proyek secara langsung, tetapi mewakili 

investasi fasilitas SI. 

 



LAMPIRAN III 
DAFTAR HARGA  

 
1. Server Extron 

 
(Sumber: 
http://www.bhinneka.com/products/sku00609658/ibm_system_x3400m2-
22a.aspx, diakses pada tanggal 16 juli 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



2. Desktop komputer + LCD monitor 15” 

 
(Sumber: 
http://www.bhinneka.com/products/sku00010182/hp_presario_cq3232l.aspx, 
diakses pada tanggal 16 juli 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Mouse Komputer 

 
(Sumber: http://www.bhinneka.com/products/sku00709082/hp_kz248aa.aspx, 
diakses pada tanggal 16 juli 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Keyboard 

 
(Sumber: http://www.bhinneka.com/products/sku00309372/e-
blue_basic_keyboard.aspx, diakses pada tanggal 16 juli 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Windows server standard 2008 dan Windows XP professional 

 
(Sumber: http://rakitan.net/kategori.php?id=81, diakses pada tanggal 16 juli 
2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


