
  BAB I 

PENDAHULUAN  
1.1. Latar Belakang Dewasa ini persaingan dalam institusi perguruan tinggi nampak semakin ketat. Perubahan dunia yang begitu cepat dalam hal kemajuan teknologi (produk, maupun jasa) serta kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat, mendorong perlu diadakannya suatu langkah antisipasi melalui kebijaksanaan dan strategi perguruan tinggi agar nantinya tetap bisa bertahan dalam segala bidang. Dalam perkembangan dunia pendidikan saat ini, penerapan dari Sistem Informasi (SI) atau Teknologi Informasi (TI) telah memegang peranan penting untuk mencapai keberhasilan, SI atau TI berfungsi sebagai pemampu (enabler) bagi perguruan tinggi dalam mendapatkan keunggulan yang kompetitif dalam memenangkan persaingan antar perguruan tinggi. Peran dari SI atau TI telah beralih dari yang tadinya hanya sebatas pelengkap menjadi kebutuhan utama yang berkaitan dengan proses bisnis yang ada didalamnya. Berawal dari hal-hal tersebut, ternyata masih banyak perguruan tinggi yang belum menjadikan SI atau TI sebagai alat untuk memenangkan persaingan. Perencanaan strategis SI atau TI sangat diperlukan dalam menentukan arah kebijakan perguruan tinggi, baik perencanaan strategi bisnis maupun strategi SI atau TI. Perencanaan strategis SI atau TI harus selaras dengan strategi bisnis pada perguruan tinggi. Melalui perencanaan strategis SI atau TI yang bersifat dinamis dan fleksibel, sebuah perguruan tinggi dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis dan mampu bertahan pada persaingan bisnis yang semakin ketat. Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) Pekanbaru merupakan salah satu lembaga pendidikan di Riau yang cukup banyak diminati. Berdasarkan data dari LP3I pada tahun ajaran 2017/2018 jumlah mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi tersebut sebanyak 249 orang. Sesuai 



 2  dengan tujuan pendidikan LP3I Pekanbaru yaitu memiliki keunggulan kompetitif, ulet dan mampu bekerja di bawah tekanan waktu dan mutu, memiliki sikap dan etos kerja yang memahami dan menghayati nilai-nilai moral, tuntutan mutu yang tinggi dan keunggulan keahlian dalam bekerja di bidangnya dan lain sebagainya. LP3I Pekanbaru memiliki dukungan SI dan IT yakni e-Management dalam melaksanakan aktivitas operasional akademiknya. Namun pembangunan SI atau TI masih berfokus dibagian akademik saja, dibagian pendukung lain seperti Sarana Prasarana dan Arsip bahkan belum mempunyai rencana yang jelas dalam pengembangan SI atau TI yang akan dibuat (Zulfadhli, 2017). Data dan informasi dari setiap unit kerja belum terkelola dengan baik dan belum dilakukan sentralisasi dan integrasi data, misalnya pada sistem informasi akademik tidak terintegrasi dengan bagian keuangan, sehingga menyebabkan lambatnya kegiatan operasional akademik. LP3I Pekanbaru saat ini belum memiliki roadmap perencanaan, pengembangan serta fasilitas insfrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) teknologi informasi yang memadai. Terdapat beberapa SI yang tidak digunakan secara maksimal, padahal beberapa sistem telah dibuat misalnya 
e-learning, Automatic Library System (ALIBS), dan test academic. Dalam upaya mencapai tujuan yang terumuskan dalam visi dan misi, LP3I Pekanbaru memerlukan strategis bisnis maupun strategis SI atau TI. Melihat kondisi saat ini, penelitian ini dilakukan untuk membangun suatu perencanaan kebutuhan SI atau TI agar pembangunan SI atau TI di LP3I Pekanbaru dapat dilakukan secara terencana serta dapat mengintegrasikan kebutuhan informasi disana. Perencanaan strategis sistem dan teknologi informasi yang penulis teliti dibuat berdasarkan metode Ward and Peppard. Metode ini dipilih karena memiliki kelebihan yaitu mempunyai alat analisis yang lengkap, tidak hanya berfokus kepada kondisi SI dan TI namun juga memperhatikan aspek bisnis internal dan eksternal (Ward and Peppard, 2002). Terdapat berbagai metode yang digunakan untuk mendukung perumusan SI atau TI dan strategi yang akan dirancang misalnya metode Critical Success Factors, Value Chain, Strength 

Weakness Oppurtunity Threat (SWOT), Political Economic Social Technology (PEST), McFarlan Strategic Grid dan sebagainya (ibid). Tahapan yang disusun 



 3  sangat mendukung tercapainya tujuan untuk melakukan penyelarasan antara strategi bisnis dengan strategi SI atau TI (ibid). Pendekatan pada metode Ward 

dan Peppard adalah dengan analisa kondisi investasi SI atau TI dimasa lalu yang kurang bermanfaat bagi tujuan bisnis organisasi dalam menangkap peluang bisnis untuk meningkatkan keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi (Wedhasmara, 2009). Kurang optimalnya pemanfaatan investasi SI atau TI lebih banyak disebabkan oleh karena perencanaan strategis SI atau TI yang lebih fokus ke teknologi, bukan berdasarkan kebutuhan bisnis (ibid). 
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana merencanakan strategi SI dengan menggunakan metode Ward 

and Peppard sesuai kebutuhan LP3I Pekanbaru”. 
1.3 Batasan Masalah  Batasan masalah pada penelitian ini adalah:  1. Fokus kepada perencanaan strategi SI yang mengacu kepada model perencanaan strategis SI Ward and Peppard. 2. Melakukan Analisis Internal Bisnis dengan menggunakan Value Chain. Analisis Eksternal Bisnis dengan menggunakan Lima Daya Porter. 3. Melakukan Analisis Internal SI dengan menggunakan analisis strategi 

McFarlan Strategic Grid. Analisis Eksternal SI berupa analisis SWOT.   4. Perencanaan strategis yang dibuat hanya membahas mengenai pemetaan solusi SI, strategi manajemen SI dan portfolio aplikasi mendatang. 
1.4 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Melakukan perencanaan strategis SI yang disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan pada LP3I Pekanbaru. 2. Membuat Gap Analysis IS untuk mengetahui SI yang sudah ada di LP3I Pekanbaru dengan kebutuhan aplikasi yang akan datang dari solusi SI yang telah ditetapkan. 



 4  3. Membuat usulan portofolio aplikasi mendatang dan strategi manajemen SI untuk kegiatan operasional sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal bagi institusi tersebut. 
1.5 Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi usulan dan panduan untuk LP3I Pekanbaru dalam menyusun rencana strategis SI sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi. 2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk pengembangan perencanaan strategis SI. 
1.6 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan outline skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana tiap-tiap babnya terdiri dari beberapa sub bab. Penulisan akan jelaskan secara singkat mengenai materi dalam bab-bab yang terdapat dalam outline skripsi ini dengan maksud agar pembaca mendapatkan gambaran yang jelas mengenai isi dari outline skripsi ini. 
BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, penjelasan masalah yang akan dibahas, memberikan penjabaran tentang pentingnya masalah yang ada untuk diselesaikan, batasan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 

 Berisi tinjauan pustaka, landasan teori dan kerangka pemikiran. Tinjauan Pustaka menjabarkan hasil dari penelitian terdahul, landasan teori menjabarkan teori yang terkait dengan penelitian sedangkan kerangka pemikiran merupakan suatu penjelasan tentang kerangka berpikir secara sistematik untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Pada  bab  ini  menguraikan  bentuk  penelitian,  mendeskripsikan  metode  pengumpulan  data,  teknik  pengumpulan  data, variable  penelitian,  serta metode  analisis. 



 5  BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Hasil analisis dan pembahasan yang berisikan tentang analisis penyelarasan strategi bisnis dengan strategi SI pada LP3I Pekanbaru, analisis dari hasil wawancara atau kuisioner, dan analisis hasil berdasarkan pada metode Ward and Peppard. 
BAB V PENUTUP 

 Pada bab akhir ini dituliskan kesimpulan yang diperoleh selama melakukan penelitian dan memberikan saran-saran yang dapat berguna bagi instansi/perusahaan. 


