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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi (TI) saat ini telah mengalami 

pertumbuhan yang sangat pesat. Perkembangan dari teknologi informasi ini 

menyebabkan perubahan-perubahan peran dari peran efisiensi dan efektivitas 

menjadi peran strategik. Peran efisiensi yaitu menggantikan tugas manusia dengan 

teknologi informasi yang lebih efisien. Peran efektivitas yaitu menyediakan 

informasi untuk pengambilan keputusan manajemen yang efektif. Sekarang, peran 

sistem informasi (SI) tidak hanya untuk efisiensi dan efektivitas melainkan juga 

peran strategik untuk memenangkan persaingan (Hartono, 2006). 

Sebuah organisasi dituntut untuk menghasilkan strategi yang baik agar 

dapat bersaing dengan organisasi lain. Perencanaan strategis Sistem Informasi (SI) 

dan Teknologi Informasi (TI) merupakan suatu proses  menyusun perencanaan 

penggunaan dan implementasi sistem dan teknologi informasi pada suatu organisasi 

yang sejalan dengan strategi bisnis organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan 

bisnisnya secara efektif dan efisien. Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu 

merupakan salah satu dinas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 

Kabupaten Rokan Hulu.  

Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu sudah menerapkan sistem 

informasi, diantaranya : Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA 

Keuangan), Sistem Informasi Realisasi Fisik  & Keuangan (SIM-RFK), dan 

Website Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu. Dari beberapa sistem informasi 

tersebut, antara sistem yang satu dengan yang lainnya tidak terintegrasi datanya 

dengan baik. Selain sistem yang dikelola oleh Dinas Kesehatan lansung, ada juga 

sistem informasi yang dikelola oleh Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan hanya 
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menggunakan untuk pelayanan kesehatan, antara sistem yang di kelola Dinas 

Kesehatan dengan Kementrian Kesehatan tidak terintegrasi, sehingga mempersulit 

pekerjaan dan memakan waktu yang lama.  

Penerapan sistem dan teknologi informasi di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Rokan Hulu saat ini memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah tidak 

terintegrasinya beberapa sistem informasi yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Rokan Hulu. Tidak terintegrasinya sistem informasi yang ada akan menghambat 

proses pelaporan data kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu. Selain 

itu proses pelaporan data kesehatan dari Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas ke 

Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu masih tersendat dikarenakan proses 

pelaporan data kesehatan tersebut dilakukan secara manual. Kendala yang ada saat 

ini terjadi karena pada saat membangun sistem informasi dilakukan tanpa adanya 

perencanaan strategis yang baik.  

Penelitian yang di lakukan ini mengacu kepada hasil  penelitian sebelumnya 

mengenai perencanaan strategis SI/TI dengan menggunakan metode Ward and 

Peppard, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Aulia Yusman Yusuf yang 

berjudul “ Perancangan Tata Kelola Inrastruktur Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Banda Aceh 

dengan Menggunakan Metode Ward and Peppard dan Cobit 5 “. Dari penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis ward and peppard, maka dapat 

dilakukan pengembangan Sistem Informasi (SI) yang dapat mendukung kinerja 

Dishubkominfo Banda Aceh seperti  Sistem Administrasi Perkantoran Maya 

(SIMAYA), SI Manajemen Kapal (SIM Kapal), dan SI Barang Daerah 

(SIMBADA).  

Penelitian lain oleh Satwika Parama Putra, Kemas Rahmat SW, M. Eng, 

Erda Guslinar, ST, MT yang berjudul “ Perencanaan Strategis Sistem Informasi 

Menggunakan Metode Ward and Peppard Pada PT. Medika Antapani “. Hasilnya 

bahwa metode perencanaan strategis system informasi menggunakan metode ward 
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and peppard dapat dilakukan di PT. Medika Antapani dan menghasilkan dokumen 

Information System Strategic Planning (ISSP).  

Berdasarkan research gap tersebut harus dapat dikembangkan lagi 

Perencanaan Strategis Sistem Informasi (SI) dan Teknologi Informasi (TI) dengan 

menggunakan metode Ward and Peppard di dinas kesehatan. Dengan perencaan 

strategis tersebut, akan meningkatkan layanan kesehatan dan juga akan 

memberikan rekomendasi kepada pihak dinas kesehatan untuk memberikan suatu 

perubahan agar organisasi dapat terkelola dengan baik, peningkatan pengelolaan 

informasi yang efisien, cepat, mudah, akurat, aman, dan terpadu. 

Metode Perencanaan Strategi SI/TI versi Ward dan Peppard merupakan 

metode yang komprehensif, dimana metode ini terlebih dahulu dimulai dari 

kegiatan assesment dan pemahaman terhadap situasi saat ini baik terhadap 

lingkungan bisnis maupun lingkungan SI/TI. Lingkungan bisnis meliputi 

lingkungan bisnis internal dan lingkungan bisnis eksternal. Demikian juga dengan 

lingkungan SI/TI yang meliputi lingkungan SI/TI internal dan eksternal. Dengan 

pemahaman yang mendalam terhadap kondisi saat ini, maka dapat ditentukan 

strategi sistem informasi (SI), strategi teknologi informasi (TI) dan strategi SI/TI 

masa mendatang (future) secara tepat (Bakhrul Ulum, 2008).  

Dari latar belakang di atas, maka penulis menyimpulkan akan membuat 

penelitian tentang “Perencanaan Strategis Sistem dan Teknologi Informasi 

Kesehatan Terpadu Menggunakan Framework Ward and Peppard” di mana 

studi kasusnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan  yang telah diuraikan di atas, maka didapatlah 

rumusan masalah yang dapat kita lihat dari fishbone berikut : 
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Dinas Kesehatan 
Memerlukan PSTI

SIMDA Keuangan, Dan SIM-RFK  Belum Terintegrasi dan 
Belum mengakomodir seluruh 
Kegiatan di Dinas kesehatan

Sistem di Dinkes dan di Kemenkes  Belum Terintegrasi
sehingga mempersulit pekerjaan

 

Gambar 1.1 Fishbone Diagram 

 

Dari Fishbone diatas dapat dijelaskan : 

1. Bisnis : 

Sulitnya menentukan investasi SI/TI yang tepat di Dinas Kesehatan. Karena 

tidak adanya bagian khusus untuk merencanakan investasi SI/TI yang akan 

datang. 

2. Organisasi : 

Tidak adanya bagian khusus yang mengelola masalah SI/TI. Karena semuanya 

diserahkan ke vendor. Dan staff hanya menerima apa yang diberikan vendor 

dan menjalankannya sesuai prosedur. Dan jika terdapat kerusakan, kesalahan 

dan lain-lain Dinas Kesehatan  harus menunggu vendor atau yang lain untuk 

bisa memperbaiki dari kerusakan atau kesalahan yang terjadi dan tidak bisa di 

atasi secara langsung oleh staff Dinas Kesehatan. 

Kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM dibidang SI/TI Dinas Kesehatan 

kabupaten Rokan Hulu. hal ini menyebabkan sulitnya penyelesaian dari 

permasalahan-permasalahan SI/TI yang terjadi dan masih banyak SDM yang 

kurang menguasai SI/TI yang digunakan. 

3. Sistem Informasi : 

Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu belum memiliki Restra SI dan sistem 

informasi yang ada belum terintegrasi seluruhnya sehingga belum bisa 
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mengakomodir seluruh kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Rokan Hulu. 

4. Teknologi Informasi 

Dengan kurang memadainya infrastruktur TI di Dinas Kesehatan kabupaten 

Rokan Hulu menyebabkan tidak bisa untuk mengakomodir kebutuhan SI dan 

Bisnis. 

 

Dilihat dari Fishbone diagram diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas 

Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu memerlukan perencanaan strategis SI/TI. Oleh 

karena itu peneliti merumukan masalah yang tepat untuk penelitian ini adalah “ 

Bagaimana Membuat Perencanaan Strategis Sistem dan Teknologi Informasi 

Kesehatan Terpadu Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.?”. 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian ini dan masalah yang dihadapi 

tidak terlalu luas  Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah :  

1. Teknik analisis yang di gunakan adalah analisis PEST, SWOT, Value 

Chain, Critical Succes Factor (CSF), dan McFarlan’s Strategic Grid. 

2. Perencanaan strategis SI/TI dibuat dan dikembangkan dari kondisi SI/TI 

pada saat ini agar dapat sesuai dengan arah dan perkembangan 

organisasi. 

3. Roadmap yang dibuat dan dikembangkan direncanakan untuk lima (5) 

tahun kedepan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan menghasilkan perencanaan 

strategis system dan teknologi informasi (Roadmap).  

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian adalah sebagai berikut : 
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1. Dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah dalam 

mengatasi permasalahan yang ada di lapangan 

2. Mengetahui cara pembuatan perencanaan strategis system dan 

teknologi informasi pada suatu organisasi 

3. Mengidentifikasi SI/TI untuk mendapatkan peluang kompetitif, 

meningkatkan nilai bisnis dan memperoleh keunggulan bersaing 

dengan organisasi sejenis dan dapat mewujudkan visi dan misi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu 

4. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam perencanaan 

strategis system dan teknologi informasi 

5. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang memfokuskan studi 

penelitian pada masalah yang sama dimasa yang akan datang. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini terdiri dari pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas pada masing-masing yang diuraikan menjadi beberapa 

bagian : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan mengenai beberapa landasan teori yang berisi 

materi mengenai konsep – konsep keilmuan yang berhubungan dengan 

penelitian. 
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam 

penelitian seperti metode pengumpulan data dan metode analisis yang 

digunakan pada tahap kegiatan dalam penelitian. 

 

BAB IV ANALISA  

Bab ini menguraikan analisa lingkungan Bisnis Internal/Eksternal dan 

Analisa Strategi SI/TI Internal dan Eksternal, yang dapat digunakan sebagai 

pedoman untuk memperoleh perencanaan yang tepat terhadap masalah yang 

sedang dan akan dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu. 

 

BAB V  PERENCANAAN   

Bab ini merupakan bab perencanaan, yang berisi tentang perencanaan 

strategi bisnis SI, strategi TI dan Manajemen strategi SI/TI. Di bab ini akan 

dibuat roadmap dari perencanaan strategis SI/TI dari tahun pertama sampai 

tahun kelima di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu. 

 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan simpulan dari apa yang sudah diterangkan pada 

bab sebelumnya serta saran – saran yang bermanfaat untuk pengembangan 

penelitian yang lebih lanjut dimasa yang akan datang. 

 


