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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi yang terjadi saat ini telah menuntut organisasi, baik yang

berorientasi pada laba maupun nirlaba untuk dapat bertahan di pasar dan terus

berkembang. Untuk meraih skala ekonomi yang diperlukan untuk mencapai biaya

rendah dan harga yang rendah organisasi harus semakin kompetitif. Saat ini

perkembangan bisnis di Indonesia terbilang cukup ketat, banyak perusahaan yang

akhir nya gulung tikar karena tidak mampu bertahan dan tidak dapat bersaing dengan

perusahaan lainnya, hal ini dikarnakan perusahaan tersebut tidak mampu

merencanakan serta memprediksi hal-hal strategis untuk perusahaannya. Salah satu

hal terpenting untuk menarik minat pelanggan adalah konsep yang baik dan

perencanaan strategis sistem informasi pada perusahaan tersebut.Oleh karna itu

sebuah perusahaan harus memahami serta merencanakan strategi perusahaan nya agar

dapat terus bersaing dalam dunia bisnis dan tetap mendapat kepercayaan penuh dari

pelanggan sebagai salah satu jaminan kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

Perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi merupakan

proses identifikasi portofolio aplikasi sistem informasi berbasis computer yang akan

mendukung perusahaan dalam pelaksanaa rencana bisnis dan merealisasikan tujuan

bisnisnya. Perencanaan ini mempelajari pengaruh sistem informasi terhadap kinerja

bisnis dan kontribusi bagi perusahaan dalam memilih langkah-langkah strategis.

Selain itu perencanaan strategis sistem informasi  juga menjelaskan berbagai tools,

teknik dan kerangka kerja bagi manajemen untuk menyelaraskan strategi sistem

informasi dengan strategi bisnis, bahkan mencari kesempatan baru melalui penerapan

teknologi yang inovatif .

Alasan mengapa institusi perlu mengembangkan SI/TI nya secara terencana

adalah untuk menghindari terjadinya kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut,
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pertama Pembangunan SI/TI tidak terpola dan tidak terintegrasi, kedua implementasi

IT tidak mendatangkan manfaat, alokasi dana investasi tidak sesuai dengan kebutuhan

yang seharus nya (under / over investment) , terakhir kualitas sistem informasi dan

teknologi informasi yang relative rendah dipandang dari berbagai sumber yang ada

(Wedhasmara, 2009).

PT.Jawari Sentosa merupakan perusahaan penyalur tenaga kerja kontrak atau

outsourcing yang pekerja nya berkerja sebagai cleaning service, buruh dan supir yang

berkantor di Jln.Hang Tuah No.16 kecamatan Tualang, kabupaten Siak, sesuai

dengan keputusan kepala dinas tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan Provinsi

Riau Nomor : KPTS 09/Disnakerstransduk-SES/XII/2013 tentang izin operasional

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. PT.Jawari Sentosa menjadi perusahaan

patner dari beberapa perusahaan besar di Provinsi Riau yang membutuhkan tenaga

kontrak cleaning service seperti PT.Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, PT.Cevron

Pacifik Indonesia, PTPN V dan masih banyak perusahaan yang berkeja sama dengan

PT.Jawari sentosa. PT.Jawari Sentosa resmi berdiri sebagai PT pada tahun 2013 yang

awalnya berdiri dengan nama CV.Jasa Sesama yang berdiri sejak tahun 1990, hingga

april 2015 PT.Jawari sentosa sudah mempunyai 250 pekerja yang tersebar dibeberapa

perusahaan patner.

Dari studi pendahuluan dengan observasi dan wawancara awal yang dilakukan

pada PT.Jawari sentosa sebagai narasumber adalah pimpinan perusahaan, Berikut ini

adalah realita, permasalahan, penyebab hingga dampak yang ditimbulkan berdasarkan

pengelompokan menurut kondisi yang terjadi saat ini :

Tabel 1.1 Masalah dilingkungan bisnis internal

Realita Masalah Penyebab Dampak

Bukti transaksi

hanya dalam bentuk

fotocopy.

Bukti dan perjanjian

bisnis tidak terkelola

dengan baik.

Bukti dan perjanjian

bisnis hanya dalam

bentuk lembaran

kertas dan tidak

terdokumentasi

Resiko kehilangan

yang sangat besar

apabila terjadi

masalah antara

konsumen dan
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dengan baik. perusahaan

Pegawai harus

melihat data pekerja

yang terdapat

didalam buku besar

perusahaan.

Terlambat nya

pemberian respon

terhadap konsumen.

Harus melakukan cek

data secara satu

persatu.

Kehilangan calon

konsumen.

Tabel 1.2 Masalah di lingkungan bisnis eksternal

Realita Masalah Penyebab Dampak

Timbul nya CV dan

perusahaan-

perusahaan baru

yang bergerak di

bidang yang sama

dengan PT.Jawari

Sentosa

Terjadi nya

persaingan sengit

antar sesama

organisasi yang

bergerak di bidang

yang sama.

Perusahaan di

Provinsi Riau

sebagian besar

banyak mencari

tenaga kerja kontrak

untuk berkeja dalam

jangka waktu tertentu

Peluang

mendapatkan tender-

tnder besar kecil.

Tabel 1.3 Masalah SI dan TI Internal

Realita Masalah Penyebab Dampak

Pemerikasaan

laporan seperti

laporan keuangan,

kepegawain hanya

disimpan dalam buku

dan Ms.Office

Pimpinan mendapat

kesulitan dalam

memeriksa laporan

seperti, laporan

keuangan, laporan

kepegawain.

Data masih ditulis

didalam buku dan

tidak terpusat

Pimpinan kesulitan

dalam pengambilan

keputusan.

Pegawai jarang

menggunakan asset

teknologi informasi

yang ada.

Tidak terkelola nya

asset teknologi

informasi seperti

computer, printer,

dan jaringan internet.

Penggunaan nya

belum dapat

dimaksimalkan pihak

perusahaan.

Kerugian, karna

investasi IT tidak

dapat dimanfaatkan

dengan seharus nya.
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Tidak adanya tenaga

ahli dibidang

teknologi informasi

Tabel 1.4 Masalah SI dan TI Eksternal

Realita Masalah Penyebab Dampak

Beberapa perusahaan

pesaing sudah ada

yang menerapkan SI

dan TI sebagai

penunjang proses

bisnis mereka.

PT.Jawari Sentosa

mengalami

ketertinggalan dalam

bidang SI dan TI.

Organisasi belum

menerapkan SI dan

TI sebagai sarana

penting  untuk

medukung kinerja

perusahaan.

Mengalami

ketertinggalan dari

beberapa perusahaan

pesaing.

Dari beberapa permasalahan yang dialami perusahaan perlu nya dilakukan

pembuatan rencana strategis dari segi SI dan IT nya dikarnakan beberapa alasan yang

dikemukakan oleh ward and peppard ada tiga, yaitu : 1)invenstasi pada sistem dan

teknologi informasi tidak mendukung sasaran bisnis, 2) tidak terkontrolnya SI dan TI

yang ada, 3) perusahaan tidak memiliki panduan untuk prioritas proyek SI dan TI.

Untuk menyusun perencanaan strategis sistem dan teknologi informasi adalah,

pertama lingkungan bisnis internal seperti strategis bisnis yang dijalankan saat ini,

kedua  lingkungan bisnis eksternal seperti kondisi ekonomi dan persaingan saat ini,

ketiga lingkungan SI dan TI Internal seperti teknologi informasi yang dipakai saat ini,

dan yang terakhir lingkungan SI dan TI eksternal seperti tren teknologi saat ini.

Dari penjabaran masalah, penyebab hingga akibat yang ditimbulkan dari

masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul Analisis Keselarasan

Sistem dan Teknologi Informasi Terhadap Strategi Perusahaan Menggunakan Metode

Ward And Peppard (Studi Kasus : PT. Jawari Sentosa).
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah bagaimana menyelaraskan sistem dan teknologi informasi

menggunakan metode ward and peppard.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah :

1) Metodologi yang digunakan adalah SISP (Strategic Information System

Planning) dari Ward and peppard .

2) Penelitian ini dibatasi sampai proses penyelarasan antara sistem dan teknologi

informasi terhadap stretegi perusahaan.

3) Penelitian ini dibatasi pada 4 tahapan proses perencanaan strategi SI dan TI.

4) Alat bantu analisis yang digunakan adalah Teknik analisis  SWOT.

5) Alat bantu analisis yang digunakan adalah analisis CSF (Critical Succsec

Factor).

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah :

1) Melakukan analisa keselarasan antara strategi sistem dan teknologi inforamasi

terhadap strategi perusahaan.

2) Menghasilkan rekomendasi berupa solusi sistem dan teknologi informasi

yang bersifat strategis sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal bagi

perusahaan.

1.5 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Dapat dijadikan bahan masukan bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan

kinerja nya.
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2) Sebagai solusi sistem dan teknologi informasi yang bersifat strategis bagi

pihak perusahaan dalam menghadapi persaingan antar sesama perusahaan

sejenis.

3) Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian keselarasan rencana

strategis Sistem dan teknologi informasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian dan laporannya, maka

dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh.

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang dasar teori yang mendukung penulisan Tugas

Akhir berupa berbagai definisi dan penjelasan pustaka-pustaka yang

digunakan atau dijadian referensi dalam penyusunan penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi  tentatang tahap demi tahap mulai dari tahap perencanaan

hingga tahap akhir yaitu tahapan pembuatan laporan pada penelitian

ini. Penjelasan terkait merupakan tahap dan kegiatan  dalam penelitian.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Penjelasan tentang langkah-langkah penyelarasan antara sistem dan

teknologi informasi terhadap strategi organisasi dengan metode ward

and pepard dan hasil dari analisis selanjutnya menghasilkan sistem dan

teknologi yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini yang selarasa

dengan strategi perusahaan.
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BAB V PENUTUP

Memabahas kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan.


