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2.1 Penelitian Terdahulu Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah perencanaan strategis SI atau TI. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa tesis dan jurnal-jurnal melalui internet. Selanjutnya membuat skematis hasil penelitian tersebut dalam sebuah tabel yang disusun berdasarkan tahun penelitian dari yang terdahulu hingga yang  terkini. Untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian ini, dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
No. Peneliti Tahun Judul Hasil 1. Ari Wedhasmara 2009 Langkah-langkah perencanaan strategis SI dengan menggunakan metode ward dan peppard. Hasil penelitian ini adalah, perencanaan strategis SI atau TI digunakan untuk menyelaraskan antara kebutuhan strategi bisnis dan strategi SI atau TI untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dari segi organisasi, hasil dari perencanaan strategis ini menjawab permasalahan SI atau TI suatu organisasi. 2. Awan Setiawan dan Benie Ilman 2012 Perencanaan Strategik SI pada Perusahaan Penerbitan dengan Metode Ward and 

Peppard (Studi Kasus : Penerbit  Berdasarkan kerangka kerja 
Ward and Peppard, dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategik SI pada penerbit rekayasa sains bandung digunakan untuk menyelaraskan antara kebutuhan strategi bisnis, strategi SI atau TI untuk mendapatkan nilai tambah 



7  Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
No. Peneliti Tahun Judul Hasil    Rekaya Sains Bandung). organisasi, serta keunggulan kompetitif. 3. Dana Indra Sensuse dan Hendri Sopiyan 2008 Perencanaan strategis sistem dan TI pada 

St.Ignatus 
Education Center Palembang Bentuk perencanaan strategis SI dijabarkan dalam strategis SI atau TI. Proses identifikasi strategis menggunkan metode ward and peppard. Aplikasi portofolio masa mendatang disesuaikan dengan kebutuhan SI atau TI St.Ignatus Education 

Center. 4. Irfan Nur Arifani dan Abdi Darmawan 2016 Perencanaan Strategi SI dan TI SI atau TI  Pendidik dan Tenaga Kependidikan (S.Kasus: Disdikbudpora Metro). Blue print perencanaan strategis yang mengacu pada rencana bisnis organisasi berdasarkan data yang diperoleh melalui metode analisis yang digunakan. Penyusunan perencanaan strategis SI atau TI sesuai portofolio SI atau TI yang dihasilkan diharapkan dapat digunakan dalam perencanaan strategis periode mendatang sehingga dapat memberikan prioritas pada aktivitas yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang optimal dan berdasarkan kontribusinya pada tujuan yang akan dicapai. 5.  Agustono Heriadi dkk 2014 Perencanaan Strategis SI STMIK Cahaya Surya Kediri Didapatkan hasil berupa rekomendasi berdasarkan strategi bisnis SI, berdasarkan strategi manajemen SI atau TI, berdasarkan strategi SI, berdasarkan gap analysis IS, dan berdasarkan rencana implementasi.  
 

2.2 Pengertian SI Sistem informasi didefinisikan sebagai cara dari orang-orang dan organisasi dalam memanfaatkan teknologi, mendapatkan, memproses, menyimpan, menyajikan, dan menyebar informasi (Ward dan Peppard, 2002). 



8  Menurut Rizanti (2013), menyatakan bahwa pengertian SI adalah gabungan yang teratur dan terorganisir dari sumber daya manusia, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah atau mengelolah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. 
2.3 Pengertian TI Menurut Rizanti (2013), TI merupakan komponen hardware, software, jaringan komunikasi, manajemen basis data dan pemrosesan TI lainnya yang digunakan sebagai pendukung SI. Menurut Ward dan Peppard (2002), TI khususnya mengacu pada spesifikasi pemanfaatan teknologi, misalnya: hardware, software, dan jaringan telekomunikasi. TI memfasilitaskan sesuatu untuk melakukan pemrosesan, penyimpanan, pengiriman dan berbagi konten digital lainnya, dengan pengertian lainnya bahwa teknologi merupakan alat yang mendukung aktivitas SI. 
2.4 Pengertian Strategi Strategi adalah kumpulan tindakan yang tergabung yang ditujukan untuk meningkatkan kekuatan bisnis dalam jangka panjang dari perusahaan yang terkait dengan para pesaingnya. Strategi dapat membuat suatu kebijakan baru yang bisa digunakan dalam praktek seperti mendesain ulang proses-proses produksi dalam bisnis (Ward dan Peppard, 2002). 
2.4.1 Strategi SI Strategi SI adalah suatu SI atau sistem-SI apapaun dilevel manapun yang mendukung atau mengimplementasikan strategi kompetisi yang memberi keuntungan kompetitif bagi perusahaan melalui efisiensi internal dan efisiensi komparatif sehingga membantu perusahaan memberikan keuntungan kinerja secara signifikan dan meningkatkan kinerja jangka panjangnya (Jogiyanto, 2005). Strategi SI adalah strategi yang mendefinisikan kebutuhan atau permintaan informasi suatu organisasi terhadap informasi dan sistem yang mendukung keseluruhan strategi bisnis. Jadi, Strategi SI akan menentukan sistem dan informasi yang dapat mendukung strategi bisnis sesuai dengan kebutuhan organisasi (Ward dan Peppard, 2002). 



9  Strategi SI didefinisikan sebagai serangkaian tindakan organisasi yang mewakili sebuah filosofi tidak hanya langkah demi langkah dari metode perencanaan, tetapi strategi SI berkaitan dengan pengenalan serangkaian aplikasi SI dan teknologi yang dibutuhkan untuk keberhasilan strategis dari organisasi (Khani, 2011). 
2.4.2 Strategi TI Strategi TI adalah strategi yang dikhususkan pada penetapan visi tentang bagaimana teknologi dapat mendukung untuk memenuhi kebutuhan suatu sistem dari sebuah informasi (Ward dan Peppard, 2002). Perencanaan strategis TI semakin dianggap baik sebagai komponen kunci dari perencanaan perusahaan dan area fokus yang penting untuk tata kelola TI (Carla, 2012). 
2.4.3  Strategi Bisnis Strategi bisnis adalah sekelompok tindakan yang terintegrasi yang mempunyai target untuk mencapai tujuan jangka panjang dan memberikan kekuatan pada organisasi untuk menghadapi para pesaing (Ward dan Peppard, 2002). Jika universitas memiliki rencana strategis yang baik, maka resiko yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusan TI dapat dikurangi, namun banyak universitas tidak dapat membuat rencana strategis karena tidak memiliki informasi yang tepat dan pengalaman untuk menerapkan rencana strategis dengan memanfaatkan TI. Oleh karena itu perencanaan strategis TI harus hati-hati dikembangkan (Titthasiri, 2000). 
2.4.4 Hubungan  Antara  Strategi  Bisnis,  Strategi SI, Strategi TI Agar strategi yang diterapkan optimal, maka dibutuhkan suatu strategi SI atau TI yang selaras dengan strategi bisnis pada suatu organisasi. Hal ini diperlukan supaya investasi yang akan dikeluarkan untuk SI atau TI akan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat memberikan manfaat yang diukur dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Strategi SI atau TI hanya salah satu solusi saja, karena strategi SI atau TI sebagian besar mengidentifikasi tentang teknologi saja dan sedikit mengidentifikasi kebutuhan bisnis. 



10  Hubungan antara strategi bisnis, strategi SI dan strategi TI dapat dilihat pada Gambar 2.1.  Kemana bisnis berjalan dan mengapa     Arahan untuk bisnis   Mendukung Bisnis    Apa yang dibutuhkan     Kebutuhan dan prioritas    Infrastruktur dan servis      Bagaimana diperoleh   Gambar 2.1 Hubungan antara Strategi Bisnis, Strategi SI dan Strategi TI (Sumber: Ward dan Peppard, 2002) 
2.4.5 Perancanaan Strategi SI Dan TI Perencanaan Strategis SI atau TI pada suatu perusahaan yang lebih mengarah kepada visi dari esensi kebutuhan akan informasi dan sistem yang akan di dukung oleh teknologi dalam sebuah perusahaan tersebut dengan kata lain lebih kepada pelayanan TI (IT Supply) (Ward dan Peppard, 2002). Secara umum, dalam penerapan strategi SI dan TI terdapat tiga target utama dalam organisasi yaitu: 1. Memperbaiki dan meningkatkan efisiensi kerja dengan cara melakukan otomatisasi berbagai proses yang mengelola atau memanajemen informasi. Strategi Bisnis a. Keputusan bisnis b. Tujuan dan arah c. Perubahan Strategi SI a. Didasarkan pada bisnis b. Orientasi pada kebutuhan c. Fokus pada aplikasi Strategi TI a. Didasarkan pada aktifitas b. Orientasi pemenuhan c. Fokus pada teknologi Dampak potensi dari SI dan TI, industri, bisnis. 



11  2. Memperbaiki dan meningkatkan keefektifan manajemen dengan mengoptimalkan kebutuhan informasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. 3. Memperbaiki daya saing atau meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi dengan meningkatkan dan memperbaiki cara berbisnis yaitu dengan cara penerapan SI atau TI sehingga akan sangat bermanfaat apabila sesuai dengan tujuan, visi, dan misi organisasi (Ward dan Peppard, 2002). Perencanaan strategis SI atau TI diperlukan untuk menghasilkan rencana strategis yang membahas kebutuhan masa depan untuk SI atau TI sesuai dengan tujuan bisnis dengan cara yang formal ataupun kurang formal (Pita, 2010). 
2.4.6 Pentingnya Perancanaan Strategi SI Dan TI  Ada beberapa alasan perlunya menerapkan strategi SI dan TI: 1. Investasi pada SI atau TI tidak mendukung sasaran bisnis. 2. SI atau TI yang ada tidak terkendali. 3. Adanya kemungkinan terjadinya duplikasi data dan hilangnya keterkaitan antar sumber daya informasi yang disebabkan oleh sistem yang tidak terintegrasi. 4. Perusahaan tidak memiliki panduan untuk menentukan prioritas proyek SI atau TI dan selalu terjadi perubahan sehingga dapat menurunkan produktivitas. 5. Manajemen informasi yang kurang baik dan tidak akurat. 6. Strategi SI atau TI tidak selaras dengan proses bisnis perusahaan. 7. Proyek SI atau TI hanya dievaluasi atas dasar keuangan semata (Ward dan Peppard, 2002). Perusahaan juga membutuhkan perencanaan strategis dalam pengembangan sumber daya SI atau TI dengan beberapa alasan sebagai berikut: 1. Hasil dari perencanaan SI atau TI dapat diberikan kepada manajemen dan ahli-ahli SI atau TI. Diskusi dan persetujuan akan hasil perencanaan ini dapat menyediakan pemahaman bersama antara ahli-ahli SI atau TI dan manajer-manajer bisnis tentang bagaimana cara terbaik bagi perusahaan untuk menggunakan sumber daya informasinya. 



12  2. Mengembangkan suatu rencana untuk sumber daya informasi yang dapat membantu mengkomunikasikan masa depan perusahaan itu kepada pihak lain didalam organisasi. 3. Hasil dari perencanaan SI atau TI dapat membantu mengalokasikan sumber daya perusahaan yang ada ke proyek-proyek SI atau TI yang penting dan bermanfaat bagi perusahaan (Jogiyanto, 2005). Meningkatkan kinerja selalu menjadi perhatian dari top manajemen. Hal tersebut dapat tercapai dengan menyelaraskan TI untuk perencanaan strategis perencanaan, hal ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sumber daya yang ada dan mengurangi resiko sebanyak mungkin. Sehingga dapat menggunakan semua sumber daya yang efisien, efektif dan kompetetif (Fahad, 2011). Penelitian telah menunjukkan bahwa perencanaan strategis SI akan membantu manajer dalam menentukan SI baru dan strategi TI, mengalokasikan sumber daya, posisi aplikasi yang cocok sehingga mendapatkan keuntungan kompetitif (Yaakub, 2005). 
2.5 Model Framework Ward and Peppard  Didalam merancang sebuah perencanaan strategis SI atau TI maka dibutuhkan suatu model framework atau kerangka kerja yang nantinya akan menjadi landasan agar hasil yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. Model framework perencanaan strategi SI atau TI dapat dilihat pada Gambar 2.2.          



13                               Gambar 2.2 Model Framework Perencanaan Strategi SI atau TI (Sumber : Ward dan Peppard, 2002) Pada kerangka kerja ini terdapat bagian-bagian penting dalam penyusunan 
IS/IT Strategic Plan (Ward dan Peppard, 2002) yaitu: 1. Inputs, sebagai masukan dalam perencanaan strategis sistem dan TI yang nantinya masukan tersebut akan dianalisa, bagian input terdiri atas: a. The Internal Business Environment Merupakan strategi bisnis yang digunakan pada masa sekarang, tujuan, sumber daya, proses, kebudayaan serta nilai bisnisnya.  External 
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14  b. The External Business Environment Kondisi ekonomi, sosial, teknologi, industri, dan persaingan yang mempengaruhi operasional perusahaan. c. The Internal IS/IT Environment Pandangan SI atau TI pada bisnis, pengalaman perusahaan dalam bisnis, ruang lingkup bisnis, kontribusinya bisnis terhadap pasar, kemampuan perusahaan, sumber daya, infrastruktur teknologi yang digunakan, portfolio aplikasi yang ada saat ini baik dari sistem yang sedang berjalan, aplikasi yang dalam proses pengembangan atau belum dikembangkan tapi sudah direncanakan pada perusahaan. d. The External IS/IT Environment Perkembangan teknologi dan peluang yang ada, serta manfaat SI atau TI untuk pelanggan, pesaing, dan pemasok. 2. Outputs, merupakan hasil dari proses yang terdiri atas: a. Business IS Strategy Menunjukkan bagaimana setiap unit bisnis akan memanfaatkan SI atau TI untuk mencapai tujuan bisnisnya. Mencakup setiap portofolio aplikasi yang dibangun untuk unit dan model bisnis, serta menggambarkan arsitektur informasi dari setiap unit. b. IT Strategy Mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelolaan teknologi dan sumber daya spesialis. c. IS/IT Management Strategy Mencakup elemen-elemen umum yang diimplementasikan pada organisasi secara keseluruhan, untuk menjamin konsistensi penerapan kebijakan SI atau TI yang dibutuhkan. 3. Current Application Portfolio 
Current application portfolio merupakan gambaran aplikasi yang telah diterapkan diperusahaan sekarang ini, dengan mengidentifikasi keuntungan, kelebihan dan kekuatan yang akan diperoleh dengan menggunakan aplikasi tersebut serta melihat dukungan dari aplikasi yang ada terhadap kegiatan 



15  operasional dan perencanaan strategi SI atau TI bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan saat ini. 4. Future Application Portfolio Merupakan gambaran yang menjelaskan usulan aplikasi yang akan digunakan perusahaan kedepannya, untuk mengintegrasikan setiap unit bisnis dari perusahaan dan menyesuaikan perkembangan dari teknologi dengan perkembangan perusahaan itu sendiri. 
2.5.1 Analisis Perencanaan Strategis SI atau TI Berdasarkan framework yang dikemukakan oleh Ward dan Peppard, pada bagian ini akan dikemukakan alat-alat (tools) yang digunakan untuk menganalisis perencanaan strategi SI atau TI: 1. Analisis Lingkungan Internal Bisnis Analisis lingkungan internal bisnis digunakan untuk mengetahui strategi bisnis perusahaan saat ini, visi, misi dan tujuan perusahaan, proses bisnis, sumber daya yang dimiliki, serta informasi yang dibutuhkan perusahaan. 

Tools yang digunakan untuk melakukan analisa lingkungan internal bisnis adalah: a. Analisis Rantai Nilai (Value Chain) Analisis rantai nilai merupakan menganalisa kumpulan aktifitas yang dilakukan untuk merancang, memproduksi, mengirim, memasarkan, dan mendukung dari sebuah produk atau jasa (Ward dan Peppard (2002). Pendekatan rantai nilai (value chain) dibedakan menjadi dua tipe aktivitas bisnis (Ward dan Peppard, 2002): 1) Aktivitas Utama (Primary Activities) Aktivitas-aktivitas utama pada perusahaan yang betujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Aktivitas tersebut tidak hanya dilakukan dengan baik, tapi juga harus saling berhubungan dengan efektif jika keseluruhan perfoma bisnis hendak dioptimalkan. Aktivitas utama terdiri dari logistik kedalam (inbound logistic), logistik keluar (outbound logistics), operasi, 



16  D
elivered Value 

pemasaran dan penjualan (sales & marketing) dan pelayanan (services). 2) Aktivitas Pendukung (Support Activities) Aktivitas-aktivitas yang melengkapi aktivitas utama dengan berbagai fungsi, yaitu kelengkapan infrastruktur perusahaan (firm 
infrastructure), manajemen sumber daya manusia (human resource 
management), pengembangan teknologi (technology development) dan pembelian atau pengadaan barang (procurement). Dengan konsep rantai nilai ini Porter menjelaskan bahwa setiap mata rantai baik yang utama maupun pendukung dapat menambah nilai dari produk yang dihasilkan. Nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas- aktivitas tersebut merupakan harga yang akan dibayar konsumen. Jika harga yang dibayar tersebut lebih besar dari total biaya yang dikeluarkan oleh seluruh aktivitas, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau margin.  Pendekatan rantai nilai dari penjelasan diatas dapat dilihat pada Gambar 2.3.             Gambar 2.3 Value Chain (Ward dan Peppard, 2002) Su
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17  Value Chain Analysis menggambarkan kegiatan di dalam organisasi dan lingkungannya; dan menghubungkan kegiatan itu ke dalam analisis kekuatan organisasi yang kompetitif. Jadi, sebuah value 
chain mengevaluasi bagian mana dari setiap aktifitas perusahaan yang dapat menambah keunggulan organisasi dalam hal produk atau jasa. Ide ini dibuat berdasarkan pemahaman bahwa organisasi lebih dari kompilasi random dari mesin-mesin, peralatan, orang-orang dan uang. Hanya jika beberapa kumpulan itu disusun menjadi sistem dan aktifitas yang sistematik yang kemungkinan akan menghasilkan sesuatu yang akan dihargai oleh konsumen. 2. Analisis Lingkungan Eksternal Bisnis Analisis lingkungan eksternal bisnis merupakan analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor dari lingkungan eksternal yang mempengaruhi kegiatan bisnis proses pada organisasi. Analisis terhadap lingkungan eksternal bisnis digunakan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dari bisnis yang sedang dijalankan, mengetahui keunggulan kompetisi dan yang akan dihadapi kemudian, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kekuatan dan mengantisipasi kelemahan yang akhirnya akan meningkatkan daya saing. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam analisis lingkungan eksternal bisnis adalah: a. Lima Daya Porter (Porter's Five Forces) Menurut (Ward dan Peppard, 2002), persaingan suatu industri tergantung pada lima kekuatan bersaing yang telah tertuang dalam Lima Daya Porter. Faktor-faktor ini berguna untuk mengembangkan keunggulan atas persaingan industri untuk lebih memahami dimana perusahaan beroperasi. Ke-5 faktor tersebut adalah: 1) Pesaing Industri (Rivalry) Biasanya perusahaan berusaha untuk mencapai keunggulan yang kompetitif terhadap pesaingnya. Intensitas persaingan antar perusahaan bervariasi di seluruh industri. Dalam mengejar 



18  keuntungan lebih dari pada pesaing, perusahaan memiliki langkah yang kompetitif seperti: a) Perubahan harga, menaikkan atau menurunkan harga untuk mendapatkan keuntungan sementara. b) Meningkatkan diferensiasi produk, meningkatkan fitur, menerapkan inovasi pada proses produk itu sendiri. c) Memanfaatkan saluran distribusi, menggunakan saluran distribusi baru pada industri. d) Memanfaatkan hubungan dengan pemasok. 2) Ancaman produk pengganti (Threat of subtitutes) Pada model Porter, produk pengganti mengacu pada produk di industri yang lain. Hal ini terjadi ketika suatu produk dipengaruhi oleh perubahan harga dari produk pengganti. Sebuah produk dipengaruhi oleh produk pengganti sebagai produk pengganti menjadi lebih tersedia, permintaan menjadi lebih mudah diupayakan karena pelanggan memiliki banyak alternatif. 3) Kekuatan pembeli (Buyer power) Kekuatan pembeli adalah dampak pelanggan terhadap industri yang ada. Ketika kekuasaan pembeli kuat, dapat digambarkan dimana terdapat banyak pemasok namun hanya terdapat satu pembeli, maka pembeli dapat menetapkan harga. 4) Kekuatan pemasok (Supplier power) Suatu industri pasti memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan perlengkapan lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya hubungan antara pembeli-pemasok antar industri. Jika jumlah pemasok sedikit, maka semakin penting produk, dan semakin kuat posisi produk tersebut di pangsa pasar. 5) Ancaman pendatang baru (Threat of new entrants and entry 

barriers) Hal ini dipengaruhi dari besar kecilnya hambatan yang masuk, yang dapat menimbulkan ancaman bagi perusahaan dalam suatu 



19  industri. Jika industri meningkat, maka akan banyak perusahaan yang memasuki pasar dan mengambil keuntungan. Ketika keuntungan menurun maka beberapa perusahaan akan keluar dari pangsa pasar sehingga dapat mengembalikan keseimbangan. Solusi yang dapat menjadi strategi untuk mencegah pendatang potensial memasukki pasar, adalah menjaga harga tetap secara artifisial rendah. Adapun bentuk model dari hasil analisis Lima Daya Porter (Five Forces 

Porter) dapat dilihat pada Gambar 2.4.              
 

 

 

  Gambar 2.4 Lima Daya Porter (Five Forces Porter) 3. Analisis Lingkungan Internal SI atau TI Analisa lingkungan internal SI atau TI akan menyediakan informasi yang menyeluruh tentang SI atau TI pada perusahaan, sehingga nantinya dapat sebagai salah satu masukkan dalam strategi SI atau TI. Menurut Ward dan Peppard (2002), analisis lingkungan internal SI atau TI terdiri dari: 1) Mengevaluasi portfolio aplikasi saat ini dan aplikasi yang sedang dikembangkan untuk mengetahui kontribusinya terhadap proses bisnis. Theat of new 
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20  2) Evaluasi yang sama dari sumber daya informasi yang ada. 3) Evaluasi dari infrastruktur yang ada, layanan TI dan sumber daya melalui pendekatan teknologi. Menurut Ward dan Preppard (2002), portfolio aplikasi menampilkan sebuah analisis dari keseluruhan aplikasi perusahaan, baik yang ada saat ini, potensial ataupun yang masih direncanakan. a. Analisis Portofolio Aplikasi Mcfarlan Portofolio Aplikasi Mcfarlan digunakan untuk menilai kontribusi SI atau TI secara keseluruhan dan efeknya terhadap kesuksesan bisnis. Menurut Ward dan Peppard (2002) portofolio aplikasi adalah cara untuk membawa bersama SI yang telah ada, yang direncanakan dan potensial untuk kemudian menilai kontribusi bisnisnya, umunya berupa matrik dua-kali-dua, yang merupakan metode yang sangat popular untuk menjelaskan dampak dari variabel yang tidak berkaitan, namun saling mempengaruhi. Gambar dari kategori portofolio aplikasi yang menampilkan sebuah analisis dari keseluruhan aplikasi perusahaan, baik yang ada saat ini, potensial ataupun yang masih direncanakan dapat dilihat dalam Gambar 2.5. 
STRATEGIC HIGH POTENTIAL 

Applications that are 

critical to sustaining 

future business strategy. 

Applications that may 

be important in 

achieving future 

success. 

Applications which the 

organization currently 

depends for success. 

Applications that are 

valuable but not critical 

to success. 

KEY OPERATIONAL SUPPORT Gambar 2.5 Kategori Portofolio Aplikasi (Ward dan Peppard, 2002) Dalam portofolio aplikasi sebuah aplikasi dapat dikategorikan sebagai 
strategic, high potential, key operational, atau support tergantung dari 



21  peranannya dalam mendukung strategi bisnis perusahaan, baik pada saat ini maupun di masa mendatang. Kategori dalam portofolio aplikasi adalah sebagai berikut: 1) Strategic, adalah aplikasi yang memiliki pengaruh kritis terhadap keberhasilan bisnis perusahaan di masa mendatang. Aplikasi strategis adalah aplikasi yang mendukung perusahaan dengan memberikan keunggulan bersaing. Teknologi yang digunakan tidak menentukan apakah suatu aplikasi strategis atau tidak, dampaknya pada bisnis perusahaanlah yang menentukan. 2) Key Operational, adalah aplikasi yang menunjang kelangsungan bisnis perusahaan. Apabila terhenti, perusahaan tidak bisa beroperasi dengan normal dan ini akan mengakibatkan menurunnya keunggulan perusahaan. 3) Support, adalah aplikasi yang mendukung perusahaan dalam meningkatkan efisiensi bisnis dan efektifitas manajemen, namun tidak memberikan keunggulan bersaing. 4) High Potential, adalah aplikasi yang mungkin dapat menciptakan peluang keunggulan bagi perusahaan di masa mendatang. Tapi masih belum terbukti. Menurut Ward dan Peppard (2002), para pengguna dari suatu aplikasi yang ada, mungkin saja memiliki penilaian dan pendapatan yang berbeda tentang pengkategorian dari aplikasi tersebut. Satu kelompok pengguna mungkin berpendapat bahwa aplikasi dapat dikategorikan sebagai strategic, namun kelompok pengguna yang lain mungkin berpendapat bahwa aplikasi itu masuk ke kategori support, 
high potential, atau key operational. Perbedaan ini sudah pasti akan menimbulkan ketidak pastian analisis yang mengarah pada titik tercapainya tujuan perencanaan secara maksimal. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan penilaian dan pengkategorian aplikasi yang tepat dan disepakati oleh semua bagian yang terkait, diperlukan suatu alat yang dapat digunakan untuk menilai 



22  masing- masing aplikasi tersebut. Salah satunya adalah dengan menguji setiap aplikasi yang ada dengan daftar pertanyaan pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Daftar Pertanyaan Portofolio Aplikasi 
Pertanyaan Ya Tidak 1. Apakah aplikasi menghasilkan sebuah keuntungan kompetitif yang jelas bagi bisnis?   2. Apakah dengan aplikasi tersebut memungkinkan tercapainya obyektif/tujuan bisnis?   3. Apakah dengan aplikasi tersebut dapat mengatasi kerugian bisnis yang telah diketahui dalam hubungannya dengan para pesaing?   4. Apakah dengan aplikasi tersebut dapat mencegah resiko bisnis yang dapat diduga menjadi masalah utama dalam jangka waktu dekat?   5. Apakah dengan aplikasi tersebut dapat meningkatkan produktifitas bisnis sehingga mengurangi biaya jangka panjang?   6. Apakah dengan aplikasi tersebut memungkinkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan yang muncul?   7. Apakah dengan mempergunakan aplikasi tersebut dapat menyediakan keuntungan yang masih belum diketahui dengan pasti namun bisa memenuhi pertanyaan a atau b diatas?   Untuk setiap jawaban “Ya” dari Tabel 2.2 dimasukan ke dalam klasifikasi portofolio aplikasi yang ada pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Klasifikasi Portofolio Aplikasi 

No. High Potential Strategic Key Operational Support 1.  Ya (1)   2.  Ya (1)   3.   Ya  4.   Ya  5.    Ya 6.   Ya (2) Ya (2) 7. Ya    



23  Apabila dalam penilaian suatu aplikasi terdapat jawaban “Ya” lebih dari 2 kolom, dimana aplikasi tersebut muncul lebih dari satu kategori, maka aplikasi tersebut harus di uji ulang dengan memecah aplikasi tersebut menjadi beberapa bagian dan diuji secara terpisah pada masing-masing bagian. Berikut daftar pertanyaan tambahan yang diperoleh untuk memperoleh kejelasan dan kepastian: 1. Apakah manfaat bisnis dan bagaimana cara pencapaiannya telah jelas? Apabila jawaban “Ya” maka strategic, jika “Tidak” maka high 
pontential. 2. Apakah kegagalan dalam pemenuhan akan menimbulkan resiko bisnis yang signifikan? Apabila jawaban “Ya” maka key operational, jika jawaban “Tidak” maka support. 4. Analisis Lingkungan Eksternal SI atau TI Analisis lingkungan eksternal SI atau TI bertujuan untuk memperoleh pandangan pada perkembangan teknologi dan kesempatan untuk menggunakan SI atau TI dengan cara yang inovatif. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang keadaan dan tren SI atau TI diluar lingkungan perusahaan yang akan memberikan pengaruh bagi perusahaan seperti pesaing, pemasok, atau perusahaan-perusahaan lain yang memiliki hubungan dan mempengaruhi bisnis perusahaan. Salah satu aspek dari analisis ini adalah untuk dapat mengkategorikan elemen-elemen yang potensial dan berharga dari teknologi untuk dapat dievaluasi dan dimanfaatkan oleh perusahaan. Inti dari analisis ini adalah untuk dapat menyediakan informasi yang menyeluruh tentang lingkungan eksternal SI atau TI untuk digunakan sebagai salah satu bentuk masukan dalam proses perencanaan strategi SI atau TI (Ward dan Peppard, 2002).    



24  2.6 Teknik Pengumpulan Data Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2008). 2.6.1 Interview (Wawancara) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 1. Wawancara terstruktur Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi  pertanyaan  yang  sama,  dan  pengumpul  data mencatatnya (Sugiyono, 2008). 2. Wawancara tidak terstruktur Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas  dimana  peneliti  tidak  menggunakan  pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk  pengumpulan  data.  Pedoman  wawancara  yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2008). 2.6.2 Kuesioner (Angket) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan  tertulis  kepada  responden  untuk  dijawabnya. Kuesioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar dalam wilayah luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau 



25  pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung, atau dikirim melalui pos, atau internet (Sugiyono, 2008). Kuesioner adalah seperangkat pertanyaan yang telah dirumuskan untuk dijawab oleh responden, biasanya dengan alternatif yang mudah dijabarkan. Kuesioner merupakan mekanisme pengumpulan data yang efisien ketika peneliti mengetahui  dengan  pasti apa  yang  dibutuhkan  dan  bagaimana cara untuk mengukur variabelnya. Kuesioner dapat dibagikan secara personal (langsung), dikirim melalui surat, atau disebarkan melalui media elektronik (Sekaran, 2003). Menurut Whitten (2004) kuesioner adalah dokumen dengan tujuan khusus yang memungkinkan analis untuk mengumpulkan informasi dan opini dari responden. Keuntungan kuesioner: 1. Kebanyakan kuesioner dapat dijawab dengan cepat. Banyak orang dapat mengisi dan mengembalikan kuesioner sesuai dengan keinginan mereka. 2. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang relatif tidak mahal untuk dapat menjaring individu dalam jumlah besar. 3. Kuesioner     memungkinkan     seseorang     individu     untuk memelihara kerahasiaan. 4. Respon dapat ditabulasi dan dianalisa dengan cepat. Kerugian kuesioner: 1. Tidak ada  jaminan  bahwa  seorang  akan  menjawab  seluruh pertanyaan. 2. Kuesioner cenderung tidak fleksibel. Tidak ada kesempatan lagi bagi analis untuk memperoleh informasi sukarela dari invidivu atau untuk mengisi kembali pertanyaan yang disalahartikan. 3. Tidak memungkinkan bagi analis untuk mengobservasi dan menganalisa bahasa tubuh responden. 4. Tidak   ada   kesempatan   mendadak   untuk   mengklarifikai jawaban yang tidak jelas atau tidak lengkap. 5. Pertanyaan yang baik adalah sulit untuk dipersiapkan.   



26  2.6.3 Observasi Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri  yang  spesifik  bila  dibandingkan  dengan  teknik  yang  lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau dalam wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan narasumber secara langsung, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2008). Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan non participant 

observation (Sugiyono, 2008). 1. Observasi Berperan Serta (Participant Overview) Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2008). 2. Observasi Non-Participant Kalau dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka  dalam  observasi  non-partisipan  peneliti  tidak  terlibat dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2008). Dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat  dibedakan  menjadi  observasi  terstruktur  dan  tidak terstruktur (Sugiyono, 2008). 1. Observasi Terstruktur Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, dimana   tempatnya.   Jadi, observasi   terstruktur   dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. Pedoman wawancara terstruktur atau angket tertutup dapat juga digunakan sebagai pedoman untuk melakukan observasi (Sugiyono, 2008).   



27  2. Observasi Tidak Terstruktur Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan (Sugiyono, 2008). 
2.7 Profil Perusahaan 

2.7.1 Sejarah Singkat Perusahaan Sejarah singkat tentang profil dari LP3I secara nasional berawal dari, fenomena tidak tertampungnya lulusan pendidikan tinggi, didunia kerja bukan cerita milik era tahun 2000-an saja. Bila dirunut kebelakang, sebenarnya gejala tersebut sudah mulai muncul ke permukaan sekitar dua puluh tahun sebelumnya. Semakin hari semakin meresahkan masyarakat yang mengalami langsung. Namun hingga menjelang akhir 1980-an, belum ada tanda-tanda pihak yang merasa terpanggil untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik pemerintah maupun swasta. Atas dasar itulah, maka lembaga pendidikan dan pengembangan profesi Indonesia (LP3I) didirikan pada 29 Maret 1989 dengan kampus pertama di pasar Minggu Jakarta Selatan. Selanjutnya, bermula dari program kursus 6 bulan, LP3I kemudian mengembangkan sayapnya menjadi lembaga pendidikan profesi (1-2 tahun), hingga akhirnya pada tahun 2003 sebagian LP3I yang ada sudah menjadi Politeknik yaitu Bandung, Jakarta dan Medan, sedangkan dalam proses pengurusan Politeknik baru untuk daerah Makassar dan daerah lain akan segera menyusul. Melihat keberhasilan model pendidikan yang dijalankan oleh LP3I, animo masyarakat pun semakin besar. Peserta didik bukan hanya penduduk ibu kota saja, bahkan dari beberapa daerah yang cukup jauh. Oleh sebab itu, LP3I membuka kampus-kampus hamper diseluruh kota-kota besar di Indonesia. Termasuk Pekanbaru yang saat itu merupakan kota bisnis dan industri yang sedang berkembang.   



28  Kiprah LP3I semakin diakui oleh masyarakat luas. Pengakuan dari dunia industri tercermin dari semakin banyaknya perusahaan yang merekrut lulusan LP3I. sedangkan pengakuan lain datang dari dunia pendidikan dalam dan luar negeri melalui kerjasama transfer kredit dan konversi mata kuliah. 
2.7.2 Visi dan Misi Adapun visi dan misi LP3I adalah : 

1. Visi  Menjadikan lembaga pendidikan yang terus menerus menyelaraskan kualitas pendidikannya dengan kebutuhan dunia kerja dalam pembentukan Sumber Daya Manusia yang professional, beriman dan bertaqwa. 
2. Misi a. Mencetak sumber daya manusia yang siap kerja dengan kemampuan yang terampil dan professional. b. Membentuk kepribadian sumber daya manusia yang memiliki jiwa dan kemampuan berwirausaha. c. Membangun jaringan kemitraan dengan dunia usaha dan industri serta asosiasi profesi, didalam dan diluar negeri.  d. Memiliki LP3I networking melalui penggunaan TI dan komunikasi. e. Menjadi lembaga pendidikan terbaik dengan kualitas berstandar Internasional. f. Memiliki jaringan LP3I di dalam dan luar negeri. g. Menjadi lembaga pendidikan yang dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat. h. Memberikan kesejahteraan dan rasa aman bagi karyawan dan keluarganya. 

2.7.3 Aspek Kegiatan Usaha Perkembangan bisnis yang demikian pesat saat ini sangat membutuhkan tenaga kerja yang berbakat dan siap pakai, yang menuntut profesionalisme, kematangan, kesiapan dan kejelian dalam mengenali dan menangkap setiap peluang usaha sebagai konsekuensi logis dari persaingan bisnis kian tajam dan beragam. Persaingan ketat akan merupakan nasib buruk bagi para pencari kerja 



29  yang tidak memiliki dasar pengetahuan, keterampilan praktis dan kemampuan analisis yang handal. LP3I melalui program-program pendidikannya menjawab tantangan ini. Proses belajar mengajar disajikan melalui pendekatan praktis, diskusi kelompok, simulasi, role  play dan latihan atau kerja praktek (on-the-job 

training). Disamping itu diadakan juga kegiatan mentoring agama untuk pembinaan mental spiritual, antara lain untuk memupuk sikap jujur, disiplin, memiliki etika, sopan santun dan moral secara umum. Pendekatan-pendekatan ini ternyata menunjang keberhasilan para peserta didik untuk dapat memahami dan mampu mengamalkan keahliannya, baik melalui latihan kerja praktek di perusahaan-perusahaan, maupun di lapangan kerja yang sesungguhnya. Maka dari itu LP3I membuka berbagai program pendidikan untuk dapat menciptakan lulusan yang berkualitas. Adapun program pendidikannya yaitu : 1. Profesi Dua Tahun Yaitu program pendidikan kuliah empat semester selama dua tahun, dengan jaminan penempatan kerja. Untuk program ini, LP3I bekerjasama dengan perusahaan untuk penempatan kerja bagi alumni yang sudah menyelesaikan program profesi 2 tahun. dalam program penempatan kerja ini, LP3I memberikan jaminan secara tertulis yaitu jaminan kerja 100% bagi alumninya, yang dimaksud apabila alumni yang bersangkutan tidak mendapatkan penempatan kerja, maka biaya kuliah selama 2 tahun akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Dan hal itu bisa didapat oleh alumni, dengan persyaratan indeks prestasi minimal 3.00, tidak melakukan tindakan kriminal dan belum menikah. Program profesi ini juga menyediakan pilihan jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Adapun jurusan yang dibuka yaitu: Office 

Management, Business Administration, Secretary, Computerized 

Accounting, Financial and Syariah Banking, Informatics Computer, 
Computer Design and Multimedia, dan Marketing and Business 

Communication. Setiap jurusan yang ada akan mendapatkan keahlian berdasarkan jurusan yang mereka miliki serta keahlian yang wajib mereka 



30  dapatkan yaitu, komputer, bahasa inggris, personality development dan keagamaan. 2. Politeknik LP3I Program ini merupakan kelanjutan profesi 2 tahun, atau program Diploma 3 (D3). Bagi alumni yang ingin melanjutkan pendidikannya, program  ini dapat mereka ikuti selama 2 semester atau selama 1 tahun. Adapun jurusan yang dibuka yaitu, Business Administration, Computerized Accounting, 
Informatics Computer, dan Computer Design and Multimedia. 3. Kelas Reguler Program ini merupakan kursus singkat selama 2 bulan, yang ditujukan untuk umum. Dengan beberapa kelas yang dibuka yaitu Microsoft Office, English 

Conversation. 
2.7.3 Struktur Organisasi Organisasi merupakan sebuah wadah untuk sekelompok individu berinteraksi dalam wewenang tertentu. Organisasi yang dibentuk terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang sama untuk mewujudkan tujuan bersama. Apabila organisasi dijalankan dengan baik maka akan mudah untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan kegiatan suatu perusahaan baik swasta maupun instansi pemerintahan sangat diperlukan aanya kerja sama dan koordinasi yang baik dari para anggota dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal manajemen dan struktur organisasi perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan uraian tugas dan fungsinya.      
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    Gambar 2.6 Struktur organisasi LP3I Pekanbaru (Sumber : LP3I Business College Cabang Pekanbaru, 2011)  Lecturers 
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