
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perencanaan

Pengertian perencanaan adalah kumpulan keputusan-keputusan dan proses

untuk menentukan rencana. Dengan kata lain perencanaan diproses oleh

perencana dan hasil nya adalah rencana. Rencana adalah dasar penegendalian,

karena tanpa ada rencana, pengendalian tidak dapat dilakukan.

Fungsi perencanaan merupakan fungsi yang pertama dan utama yang perlu

sekali diperhatikan dan dikerjakan secara seksama karena kesalahan menyusun

rencana akan berakibat beruntun pada fungsi atau langkah-langkah berikutnya

(Kammars, 2004 dikutip oleh Feby, 2012).

2.1.2 Asas-asas perencanaan

Asas-asas perencanaan menurut abdul kadir (2013), ada enam, yaitu :

1) Perencanaan merupakan fungsi utama manajer, pelaksanaan pekerjaan

tergantung pada baik buruk nya suatu pekerjaan,

2) Perencanaan harus diarahkan pada tercapainya tujuan, jika tujuan tidak

tercapai mungkin disebabkan oleh kurang sempurnanya perencanaan.

3) Perencanaan harus didasarkan atas kenyataan-kenyataab obyektif dan

rasional untuk mewujudkan adanya kerjasama efektif.

4) Perencanaan harus mengandung atau dapat memproyeksikan kejadian-

kejadian pada masa yang akan datang.

5) Perencanaan harus memikirkan dengan matang tentang anggaran,

kebijaksanaan, program, prosedur, metode dan standara untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

6) Perencanaan harus memberikan dasar kerja dan latar belakang bagi fungsi-

fungsi manajemen lainnya.
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2.1.3 Perencanaan

Perencanaan menurut Jogianto (2010), mempunyai sembilan maksud atau

arti yaitu:

1) Perencanaan adalah salah satu fungsi manajer yang meliputi seleksi atas

alternativ-alternatif tujuan, kebijakan-kebijakan, program dan prosedur.

2) Perencanaan sebagian besar merupakan pekerjaan membuat hal-hal terjadi

sebagaimana dikehandaki.

3) Perencanaan adalah suatu proses pemikiran, penentuan tindakan-tindakan

secara sadar berdasarkan keputusan-keputusan menyangkut tujuan, fakta

dan ramalan-ramalan.

4) Perencanaan adalah menjadikan tindakan ekonomis karena semua potensi

yang dimiliki terarah sesuai dengan tujuan.

5) Perencanaan adalah suatu usaha untuk memperkecil resiko yang dihadapi

pada masa mendatang.

6) Perencanaan menyebabkan kegiatan-kegiatan dilakukan secara teratur dan

bertujuan.

7) Perencanaan memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai

seluruh pekerjaan.

8) Perencanaan membantu penggunaan suatu alat pengukuran hasil kerja.

9) Perencanaan juga memberikan suatu landasan untuk pengendalian.

2.2 Strategi

Strategi pada dasarnya adalah penentuan cara yang harus ditempuh agar

memungkinkan memperoleh hasil yang maksimal, efektif dan dalam jangka waktu

yang relative singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Factor-faktor penting yang menjadi perhatian dalam menentukan suatu strategi

untuk dapat mengadakan perhitungan yang seksama menurut Jogianto (2010) ada

empat yaitu :
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1) Faktor lingkungan intern dan ekstern yang mempengaruhi perusahaan ;

2) Faktor-faktor ekonomis, social dan psikologis;

3) Faktor-faktor sosio-kultural, hukum, dan;

4) Faktor ekologis dan geografis.

suatu strategi perusahaan didefenisikan sebagai rencana yang dilakukan

oleh manajemen untuk mempromosikan perusahaan.

2.3 Sistem Informasi

Sistem adalah sekumpulan atau himpunan dari unsure, komponen atau

variable-variable yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu

sama lain dan terpadu. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur

yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama  untuk melakukan suatu

kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Dari pengertian diatas

dapat disimpulkan bahwa sistem adalah unsure atau komponen yang saling

berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang

saling ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan (Jogianto, 2005).

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan

lebih berarti bagi penerima nya (Jogianto, 2005). Informasi merupakan data yang

telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang

yang menggunakan data tersebut. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi yang

menerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini dan saat

mendatang.

Sistem informasi dapat didefenisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu

organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitis, teknologi,

media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan

jalur komunkasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, member sinyal

kepada manajemen dan lainnya terhadap kejadian internal dan eksternal yang

penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengembalian keputusan

yang cerdik (Jogianto, 2010).
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2.3.1 Konsep Dasar Sistem Informasi

Sistem informasi memberikan nilai tambah terhadap proses, produksi,

kualitas, manajemen, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah serta

keunggulan kompetitif yang tentu saja sangat berguna bagi kegiatan bisnis.

Kegiatan yang terdapat pada sistem informasi menurut Jogianto (2005) ada

lima, yaitu:

1) Input menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data yang akan

diproses.

2) Proses, menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk

menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah.

3) Output, suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses diatas.

4) Penyimpanan, suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data.

5) Kontrol, suatu aktifitas untuk menjamin bahwa sistem informasi tersebut

berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2.3.2 Komponen Sistem Informasi

Komponen-komponen sistem informasi disebut dengan istilah blok

bangunan yang saling berinterkasi satu sama lainnya membentuk satu kesatuan

untuk mencapai sasarannya menurut Jogianto (2005), ada enam yaitu:

1) Komponen input.

Komponen input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi.

Komponen ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dalam pengelohan

informasi.

2) Komponen output

Output berupa informasi yang berguna bagi para pemakainya. Output

merupakan komponen yang harus ada disistem informasi.output dari

sistem informasu dibuat dengan menggunakan data yang ada di basisidata

dan diproses dengan menggunakan model tertentu.
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3) Komponen Basis Data

Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu

dengan yang lainnya , tersimpan dipeangkat keras computer dan

digunakan perangkat lunak untuk memanipulasi.

4) Komponen Model

Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari data yang

diambil dari basis data yang dioleh lewat suatu model-model tertentu.

Model-model yang digunakan di sistem informasi dapat berupa model

logika yang menunjukan suatu proses perbandingan logika atau model

matematik yang menunjukan proses perhitungan matematik.

5) Komponen Teknologi.

Teknologi merupakan komponen yang paling penting di sistem informasi.

6) Sistem pengendalian atau control dalam sistem informasi dapat

diklasifikasikan sebagai sistem pengandalian secara umum dan sistem

pengendalian aplikasi.

2.4 Teknologi Informasi

Menurut Jogianto (2005) teknologi informasi adalah hardware dan

software, dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang

biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Teknologi informasi adalah

seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan

tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Dari defenisi di

atas, nampak bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi

komputer, tetapi juga termasuk teknologi telekomunikasi. Dengan kata lain bahwa

teknologi informasi merupakan hasil konvergensi antara teknologi komputer dan

teknologi telekomunikasi.

Teknologi komputer merupakan teknologi yang berhubungan dengan

perangkat komputer seperti printer, pembaca sidik jari, CD-ROM, Prosesor, disk,

dan lain-lain. Komputer merupakan mesin serbaguna yang dapat digunakan untuk

keperluan pengolahan data apa saja menjadi informasi yang berguna. Hal ini

dimungkinkan karena komputer dapat dikendalikan oleh program yang terdiri atas
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sederetan instruksi. Komputer akan bertindak sesuai instruksi yang diterimanya

dari program. Dengan kata lain komputer akan bertindak sesuai keinginan

pembuat program.

2.4.1 Komponen Teknologi Informasi

Komponen teknologi informasi merupakan sub sistem yang terbentuk

sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Untuk dapat memanfaatkan

teknologi informasi, umumnya dibutuhkan setidaknya tiga komponen utama;

perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan manusia (brainware).

Untuk perangkat telekomunikasi diasumsikan termasuk dalam komponen

hardware. Perangkat keras disini merupakan perangkat fisik yang membangun

sebuah teknologi informasi. Contoh perangkat keras disini misalnya, monitor,

keyboard, mouse, printer, harddisk, memori, mikroprosesor, CD-ROM, kabel

jaringan, antenna telekomunikasi, dan lain-lain.

Perangkat lunak sistem merupakan perangkat lunak yang dibuat khusus

untuk dapat mengontrol semua perangkat keras sehingga semua perangkat keras

teknologi informasi dapat bekerja dengan kompak sebagai sebuah sistem yang

utuh. Perangkat lunak sistem lebih dikenal dengan sebutan sistem operasi.

Misalnya: Sistem Operasi Windows, Linux, Unix, OS/2, dan FreeBSD. Perangkat

lunak bahasa pemrograman merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan

untuk membuat program aplikasi maupun perangkat lunak sistem. Misalnya:

Visual Basic, Delphi, Turbo C, Fortran, Cobol, Turbo Assembler, Java. Sementara

perangkat lunak aplikasi merupakan program jadi siap pakai yang dibuat untuk

keperluan khusus. Misalnya untuk keperluan multimedia ada perangkat lunak Jet

Audio, Windows Media Player, WinAmp, Real Player. Untuk keperluan aplikasi

perkantoran ada Microsoft Office dan Open Office yang terdiri atas beberapa

program untuk berbagai keperluan seperti pengolahan kata, angka, data, dan

presentasi.

Sementara brainware atau orang marupakan pengguna, pemelihara,

pembuat sistem teknologi. Tanpa komponen ini perangkat keras dan perangkat
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lunak tidak akan berarti apa-apa.oleh karna itu brainware juga merupakan

kompunen yang paling penting dari teknologi informasi

2.4.2 Peran Sistem dan Teknologi Informasi bagi Organisasi

Dengan berkembangnya teknologi dan dengan berubahnya cara

perusahaan untuk beroperasi dan berkompetensi, maka peranan sistem teknologi

informasi juga dituntut untu berubah .Menurut Jogianto (2005) Sistem teknologi

informasi memberikan lima peran utama didalam organisasi, yaitu meningkatkan

efiensi, efektifitas, komunikasi, kolaborasi, dan kompetitif.

2.5 Perencanaan Strategis Sistem Informasi ( Strategic Planning for
Information System)

Menurut Jogianto (2010) selama tahun 1970-an, sejumlah organisasi mulai

menggunakan SI dan TI, mengubah cara bisnis mereka, mengubah perimbangan

kekuatan dalam industri berkaitan dengan pesaing, pelanggan, dan pemasok. SI

dan TI menjadi senjata baru yang meningkatkan kedudukan persaingan bisnis

mereka.

Perbedaan utama penggunaan SI/TI disetiap jaman adalah sebagai berikut:

1) Pada zaman pemrosesan data, SI/TI digunakan untuk meningkatkan

efisiensi dengan mengotomatisasi proses berbasis informasi.

2) Pada zaman Sistem Informasi Manajemen SI/TI digunakan untuk

meningkatkan efektifitas manajemen dengan memenuhi kebutuhan

informasi untuk pengambilan keputusan.

3) Pada zaman Sistem Informasi Strategis, SI/TI digunakan untuk

meningkatkan daya saing dengan perubahan alami atau perilaku bisnis.

Empat jenis klasifikasi utama sistem informasi strategis :

1) Informasi dibagi dengan pelanggan / konsumen dan / atau pemasok

melalui system berbasis teknologi dan mengubah sifat alami hubungan.

2) Integrasi penggunaan informasi yang lebih efektif di dalam organisasi
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3) Memungkinkan organisasi untuk mengembangkan, menghasilkan,

memasarkan, dan mengirimkan produk baru atau meningkatkan produk

atau layanan berdasarkan informasi.

4) Menyediakan informasi bagi manajemen eksekutif untuk mendukung

pengembangan dan implementasi strategi.

Menurut Ward and Peppard (2002) dikutip oleh febi (2012), Model Mc

Farlan mengusulkan agar analisa terhadap semua yang ada, dan aplikasi yang

potensial dan direncanakan dikategorikan ke dalam empat kategori berdasarkan

kajian terhadap kepentingan bisnis dari aplikasi masa kini dan masa mendatang.

Aplikasi didefinisikan sebagai strategis, potensial tinggi, kunci operasi, dan

dukungan, berdasarkan arus dan kontribusi yang diharapkan untuk mencapai

bisnis yang sukes.

Gambar 2.2 portofolio aplikasi
(Sumber : Ward Peppard, 2002)

Strategi SI dan TI terdiri dari dua bagian, yakni komponen SI dan

komponen TI. Strategi SI mendefinisikan kebutuhan organisasi atau permintaan

informasi dan system untuk mendukung keseluruhan strategi bisnis. Strategi TI

memperhatikan visi tentang bagaimana teknologi mendukung permintaan

organisasi akan informasi dan system.komponen keselarasan strategis menurut

Jogianto (2010), ada empat, yaitu :
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1) Strategi Bisnis

a. Lingkup bisnis, termasuk pasar, produk, layanan, kelompok

pelanggan/klien dan lokasi dimana perusahaan bersaing sama, dan para

pesaing potensial yang mempengaruhi lingkungan bisnis.

b. Kemampuan berbeda, meliputi merek, penelitian, pengembangan,

manufaktur dan produk, struktur pembiayaan dan harga dan saluran

distribus penjualan.

c. Tata kelola bisnis, Bagaimana perusahaan menetapkan hubungan

antara manajemen, pemegang saham dan dewan komisaris. Juga

tentang bagiamana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap

perusahaan dan bagaimana perusahaan mengelola hubungan tersebut

dan bersekutu dengan mitra strategis.

2) Proses dan Infrastruktur organisasi

a. Struktur administrative, Cara perusahaan mengorganisir bisnisnya.

Termasuk di dalamnya sentralisasi, desentralisasi, matriks, horisontal,

vertikal, geografis, federal dan fungsional.

b. Proses, Bagaimana aktivitas operasi dan aliran bisnis perusahaan. Isu

utama meliputi aktivitas penambahan nilai dan peningkatan proses.

c. Keahlian, tentang bagaimana memberi motivasi, melatih/mendidik.

3) Strategi Teknologi Informasi

a. Lingkup teknologi, Teknologi dan aplikasi informasi penting.

b. Kompetensi sistemik, Kemampuan (misalnya mengakses informasi

penting untuk membuat strategi perusahaan) membedakan layanan TI.

c. Tata kelola TI. Bagaimana tentang otoritas sumber daya, resiko,

resolusi konflik dan tanggung jawab TI dibagi di antara rekanan

bisnis, manajemen TI dan penyedia layanan. Termasuk didalamnya

isu tentang pemilihan proyek dan prioritas.

4) Proses dan Infrastruktur Sistem Informasi

a. Arsitektur, Prioritas teknologi, kebijakan dan pilihan yang

memungkinkan aplikasi, perangkat lunak, jaringan, perangkat keras

dan manajemen terintegrasi ke dalam platform kohesif.
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b. Proses, Praktek dan aktivitas yang dilakukan untuk mengembangkan

dan memelihara aplikasi dan mengelola infrastruktur TI.

c. Keahlian, tentang bagaimana memberi motivasi, melatih/medidik.

Gambar 2.3 Model Keselarasan Strategis
(Sumber : Ward and Peppard, 2002)

Menurut Sullvan dikutip oleh Jogiant0 (2010) mengusulkan model matrik

sederhana untuk menjelaskan bagaimana lingkungan SI dan TI strategis

dipengaruhi oleh kekuatan diluar kendali dari siapapun di dalam organisasi. Dia

menjelaskan organisasi dapat mempertimbangkan implikasi kekuatannya :

1) Infusi, Sebutan saat organisasi menjadi bergantung kepada SI/TI untuk

melaksanakan operasi intinya dan mengelola bisnis.

2) Difusi, Sebutan saat TI menjadi tersebar di dalam perusahaan dan

dikeluarkannya keputusan yang memperhatikan penggunaannya.
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Gambar 2.5 Lingkungan Strategis SI dan TI
(Sumber : Ward and Peppard, 2002)

1) Difusi rendah / infuse rendah

Kendali sumber daya TI yang benar-benar terpusat, dan SI tidak dianggap

penting bagi bisnis. Ini adalah tipikal lingkungan tradisional dari

perusahaan yang menggunakan TI semata-mata hanya untuk

meningkatkan efisiensi system dengan basis sistem.

2) Difusi rendah / infusi tinggi

Kendali yang benar-benar terpusat, dan SI mengalami kerugian yang

serius jika system mengalami kegagalan. System menjadi tulang punggu

organisasi.

3) Difusi tinggi / infusi rendah

Sebagian besar kendali didesentralisasi, memberikan kemampuan kepada

manajer bisnis untuk memuaskan prioritas lokal mereka.

4) Difusi tinggi / infusi tinggi

Sebagian besar kendali didesentralisasi, tetapi kesuksesan bisnis

bergantung kepada system. Ini adalah lingkungan kompleks yang susah

untuk dikelola.
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2.5.1 Pengembangan Sifat Alami Strategi dan Perencanaan Strategi dalam

Organisasi

Strategi dapat didefinisikan sebagai: Sekumpulan kesatuan tindakan yang

diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang dan kekuatan

perusahaan terhadap para pesaingnya. Menurut Jogianto (2010), ada tiga proses

yang saling berhubungan yang berperan dalam penetapan strategi, yaitu:

1) Pemikiran strategis untuk menemukan cara mengembangkan perusahaan.

2) Perencanaan strategis berupa analisa menyeluruh untuk mengembangkan

rencana kerja.

3) Pengambilan keputusan menguntungkan, sebagai bentuk reakti efektif

terhadap ancaman dan peluang tidak terduga.

Untuk mencapai salah satu atau semuanya, diperlukan pemahaman

terhadap lingkungan bisnis, golongan yang berpengaruh, pemegang saham,

kemampuan perusahaan.

2.5.2 Kerangka Strategis

Menurut Jogianto (2010) dalam kerangka strategis, faktor yang terlibat

dalam strategi bisnis tersebar dalam tiga lapisan, yaitu:

1) Lingkungan eksternal

2) Golongan berpengaruh dan pemegang saham

3) Perencanaan strategis bisnis internal

Menurut Jogianto (2010) analisa situasional dilakukan ke dalam dan

keluar organisasi. Perhatian pertama adalah terhadap strategi saat ini dan

memahmi kelemahan dan kekuatan organisasi meliputi lima analisa, yaitu :

1) Sumber daya dalam organisasi dalam hal kemampuan mereka membuat

dan mengirimkan produk dan layanan, apakah kedua sedang dalam proses

pengembangan atau sudah ada.

2) Kesehatan organisasi menyangkut hutang, likuditas, dan aset.

3) Karyawan, keterampilan, pelatihan, pengalaman, dan motivasi mereka, dan

penguasaan organisasi atas hasil kemampuan bisnis mereka.

4) Aset fisik, umur aset tersebut, teknologi yang digunakan, kegunaannya

5) Riset dan pengembangan
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2.6 Konsep Dasar Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis menyimpulkan bahwa banyak unsur dasar

perencanaan strategis sebenarnya telah ada lama dalam tradisi perencanaan.

Perencanaan strategis tidak mengenal standar baku, dan prosesnya mempunyai

variasi yang tidak terbatas. Tiap penerapan perlu merancang variasinya sendiri

sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi setempat. Secara umum proses perencanaan

strategis memuat antara lain, perumusan visi dan misi, pengkajian lingkungan

eksternal, pengkajian lingkungan internal, perumusan isu-isu strategis dan

penyusunan strategi pembangunan.

Perencanaan strategis juga terbagi atas tiga level yaitu, perencanaan jangka

panjang, perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka pendek. Perencanaan

jangka panjang yang berdasarkan sasaran bisnis keseluruhan organisasi.

Perencanaan strategis biasanya menggunkan scenario atau metode perencanaan

lain yang mengidentifikasi asumsi, resiko dan factor lingkungan.

2.7 Pengertian Strategi Bisnis

Dalam memilih model dan konsep bisnis yang akan digunakan idealnya

para pelaku bisnis atau suatu perusahaan harus mengkombinasikan antara factor

internal terutama resources atau sumber daya dan melihat struktur industry

tersebut secara eksternal. Setelah menganalisa struktur industri dari factor

eksternal dan kemudian dapat memaksimalkan seluruh komponen sumber daya

internal (resources) dengan menciptakan berbagai keunggulan, barulah kemudian

menyiapkan strategi–strategi untuk bisa mencapai tujuan. Strategi yang dimaksud

adalah langkah perencanaan yang lebih terukur dan sistematis yang memiliki

perbedaan dan ciri khas tersendiri baik dari sisi produk atau jasa yang dihasilkan

maupun kompetensi dari sumber daya manusia.

Sedangkan definisi strategi sendiri adalah pola alokasi sumber daya yang

memungkinkan organisasi-organisasi dapat mempertahankan kinerjanya Strategi

juga dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber

daya-sumber daya untuk menciptakan suatu posisi menguntungkan sehingga
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perusahaan benar – benar bisa mencapai tujuan yang diinginkannya (Faisal,

2010).

2.8 Konsep Dasar Perencanaan Strategis Sistem dan Teknologi Informasi

Perencanaan strategi sistem infromasi merupakan proses identifikasi

portofolio aplikasi sistem informasi berbasis computer yang akan mendukung

organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnis nya.

Perencanaan strategi sistem informasi mempelajari pengaruh-pengaruh sistem

informasi terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi manajemen untuk

menyelaraskan strategi sistem dengan strategi bisnis, bahkan mencari kesempatan

baru melalui penerapan teknologi yang inovatif (Ward dkk, 2002 dikutip oleh

Wedhasmara 2009).

Menurut Ward and Peppard (2002), perencanaan strategis sistem informasi

sudah selayaknya diterapkan, hal ini dapat menjadi kunci keberhasilan perusahaan

diera yang semakin kompetitif ini. Beberapa alasan yang menyebabkan perlunya

suatu perusahaan memiliki strategi sistem dan teknologi informasi adalah :

1) Investasi pada Sistem dan teknologi informasi tidak mendukung sasaran

bsinis.

2) Tidak terkontrol nya sistem informasi dan teknologi informasi yang ada.

3) Sistem yang tidak terintegrasi, sehingga memungkinkan terjadinya

duplikasi dan data hilangnya keterkaitan antar sumber daya informasi.

4) Perusahaan tidak memiliki panduang untuk menentukan prioritas proyek

sistem dan teknologi informasi dan selalu terjadi perubahan sehingga

menurunkan produktivitas.

5) Manajemen informasi yang buruk dan tidak akurat.

6) Strategis sistem dan teknologi informasi tidak sejalan dengan strategi

perusahaan.

7) Proyek sistem dan teknologi informasi hanya dieveluasi pada bisnis

keuangan semata.

Menurut Ward and Peppard (2002) Perencanaan strategis sistem dan

teknologi informasi memiliki beberapa tahapan proses perencanaan yang dibagi

dalam enam segmen kerja sebagai berikut:
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1) Inisiasi proses perencanaan strategis

Pada tahap inisiasi proses perencanaan strategis ditentukan tujuan, ruang

lingkun serta deliverable. Selain itu juga ditentukan alat yang digunakan

dalam prosesnya. Setelah itu menentukan mekanisme kerja manajemen,

perencanaan waktu, tugas, peran serta tanggung jawab bagian yang

terlibat.

2) Analisis situasi saat ini dan memahami kebutuhan bisnis.

Tahap ini dilakukan proses analisis terhadap strategi bisnis, evaluasi

terhadap sistem dan teknologi informasi saat ini, serta analisis terhadap

lingkungan eksternal dan internal perusahaan.

3) Menentukan strategi sistem informasi bisnis.

Tahap ini dilakukan pengumpulan permintaan sistem informasi yang

dibutuhkan oleh bisnis unit dan menjadikannya pilihan yang akan

dipetakan kedalam portofolio aplikasi.

4) Melakukan update informasi dan arsitektur sistem

Pada tahap ini, hasil analisis terhadap proses dan informasi yang

diperlukan akan dibangun model bisnis yang akan menggambarkan target

yang ideal dari proses, informasi, dan sistem.

5) Memformulasikan strategi teknologi informasi

Pada tahap ini ditentukan strategi teknologi informasi yang tepat bagi

perusahaan berdasarkan hasil analisis tahap sebelum nya.

6) Menyiapkan rencana migrasi dari business case

Melakukan perencanaan migrasi yang disesuaikan dengan kondisi yang

ada sehingga tidak terlalu mengganggu proses bisnis yang sedang berjalan.

Jika mengharapkan penerapan teknologi informasi yang optimal, maka

dibutuhkan suatu strategi sistem dan teknologi informasi yang sejalan dengan

stretegi bisnis. Hal ini dubutuhkan agar investasi yang dikeluarkan sesuai dengan

kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang dapat diukur dari pencapain

tujuan perusahaan.

Menurut Ward and Peppard Strategi sistem informasi menekankan pada

penentuan aplikasi sistem informasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Inti
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dari strategi sistem informasi ini adalah “What?”. Sedangkan strategi teknologi

informasi lebih menekankan pada pemilihan penggunaan infrastruktur, teknologi,

dan keahlian khusus yang relevan atau “How”. Jaringan telekomunikasi

memungkinkan informasi mengalir dengan mudah dan cepat diantara divisi-divisi

yang ada.

Untuk menentukan strategi SI dan TI yang dapat mendukung pencapaian

visi dan misi organisasi, maka perlu pemahaman tentang strategi bisnis organisasi.

Pemahaman tersebut mencakup penjelasan terhadap hal-hal berikut : mengapa

suatu bisnis dijalankan, kemana tujuan, dan arah bisnis, kapan tujuan tersebut

dicapai, bagaimana cara mencapai tujuan dan adakah perubahan yang harus

dilakukan. Jadi dalam membangun suatu strategi SI dan TI, yang menjadi isu

sentral adalah penyelarasan (alignment) strategi SI dan TI dengan strategi bisnis

organisasi.

Perencanaan strategis sistem informasi merupakan proses mengidentifikasi

portofolio aplikasi sistem informasi berbasis computer yang akan mendukung

sebuh perusahaan dalam pelaksanaan rencana bisnis dan mencapai tujuan bisnis

nya. Dibawah ini adalah gambar hubungan antara strategi sistem informasi dengan

strategi teknologi informasi menurut Ward and Peppard.

Gambar 2.6 hubungan strategi sistem dan teknologi informasi
(Sumber : Ward and Peppard, 2002)
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Perencanaan strategis sistem informasi mempelajari pengaruh sistem

informasi terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi perusahaan dalam

menentukan rencana strategis perusahaannya. Perencanaan strategis sistem

infromasi juga menjelaskan berbagai teknik dan tools untuk menyelaraskan

strategi sistem informasi dengan strategis perusahaan.

2.9 Model Perencanaan Strategis Sistem dan Teknologi Informasi

Menurut Ward and Peppard

Dalam merencanakan strategi SI dan TI diperlukan kombinasi dari

beberapa pendekatan dan alat untuk menganalisis ruang lingkup proses bisnis.

Kombinasi dari pendekatan dan alat analisis tersebut terbentuk pada sebuah model

perencanaan strategi SI dan TI. Model tersebut digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2 Model Perencanaan Strategis sistem dan teknologi informasi menurut
Ward and Peppard

(Sumber : Ward and Peppard, 2002)

Menurut Ward & Peppard (2002) Model diatas disebut Overview Model,

yang pada bagian input terdiri dari Internal Business environment, external

business environment, internal IS/IT environment, dan external SI/IT
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environment. Sedangkan yang menjadi output dari model ini adalah IS/IT

management strategy Business IS Strategi, dan IT strategy. Hal ini dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1) Input Terdiri dari

a. The external business environment meliputi ekonomi, industri, dan

keadaan persaingan dimana perusahaan berlangsung.

b. The external IS/IT environment adalah tren dan peluang teknologi dan

penggunaan dari SI/TI terhadap konsumen, pesaing dan pemasok.

c. The internal business environment adalah bisnis yang ada saat ini,

tujuan-tujuan, sumber daya, proses dan budaya serta nilai dari bisnis.

d. The internal IS/IT environment adalah perspektif SI/TI pada bisnis,

kematangan SI/TI, kontribusi bisnis dan ruang lingkupnya,

kemampuan, sumber daya dan infrastruktur teknologi. Portfolio

aplikasi sistem saat ini dan sistem yang dalam tahap pengembangan

yang belum dijalankan atau sudah memiliki anggaran tetapi belum

dilaksanakan merupakan bagian dari internal lingkungan SI/TI.

2) Proses

Proses perencanaan strategi SI/TI, dimana informasi yang diperoleh serta

hasil analisis yang diperoleh dari input yang akan diolah menjadi output.

3) Output

a. Business IS Strategy : menunjukkan beberapa banyak unit dan fungsi

yang akan mengembangkan SI/TI dalam mencapai tujuan bisnis.

Selain setiap portfolio aplikasi yang dibangun untuk unit bisnis dan

model bisnis, serta menggambarkan arsitektur informasi dari setiap

unit. Portfolio dapat berupa bagaimana SI/TI akan digunakan pada

masa yang akan datang untuk membantu setiap unit untuk mencapai

tujuannya.

b. IS/IT management strategy : elemen-elemen umum dari strategi yang

dilaksanakan di seluruh organisasi, menjamin konsistensi kebijakan

yang dibutuhkan.
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c. IT strategy : kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi bagi manajemen

teknologi dan sumber daya spesialis.

4) Aplikasi portofolio masa sekarang

Current application portfolio merupakan gambaran mengenai aplikasi

sistem informasi yang diterapkan perusahaan saat ini, dengan melihat

keuntungan dan kekuatan yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi

tersebut serta melihat dukungan aplikasi yang ada terhadap kegiatan

operasional dan perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi bagi

perusahaan untuk menghadapi persaingan dan pasar saat ini.

5) Aplikasi Portofolio masa mendatang

Future application portfolio merupakan gambaran yang menjelaskan

usulan aplikasi yang akan digunakan perusahaan pada masa yang akan

datang yang bertujuan untuk mengintegrasikan setiap unit dari perusahaan

dan menyesuaikan perkembangan teknologi dengan perkembangan

perusahaan.

Berikut empat tahapan dalam  penyusunan rencana strategis sistem dan

teknologi informasi yang dikemukakan oleh Ward dan Peppard :

1) Analisis Lingkungan Eksternal Bisnis

Analisis lingkungan eksternal bisnis merupakan analisis yang dilakukan

terhadap faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan bisnis

proses pada lembaga. Analisisa lingkungan eksternal bisnis ini diperlukan

untuk menganalisis lingkungan yang kompetitif akan berpengaruh

terhadap kegiatan bisnis. Analisis terhadap lingkungan eksternal bisnis

digunakan dalam rangka untuk mengetahui situasi dari bisnis yang sedang

dijalankan, mengetahui keunggulan kompetisi dan yang akan dihadapi

kemudian, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kekauatan dan

mengantisipasi kelemahan yang akhirnya akan meningkatkan daya saing.

2) Analisis Lingkungan Internal Bisnis

Perencanaan strategis sebuah lembaga atau perusahaan tidak akan lepas

dari tahapan atau proses analisis. kegiatan yang paling penting dalam

proses analisis adalah memahami seluruh informasi yang terdapat pada
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suatu kasus, menganalisis situasi untuk mengetahui isu apa yang terjadi,

dan memutuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan untuk

memecahkan masalah. Analisis suatu kasus harus dijelaskan agar dapat

diketahui permasalahan yang sedang terjadi. Setelah itu gunakanlah

metode yang sesuai dan dapat menjawab semua permasalahan secara tepat

dan efektif.

3) Analisis Lingkungan Internal SI dan TI

Menurut Ward dan Peppard (2002), analisis lingkungan internal SI dan TI

terdiri dari empat, yaitu :

a. Mengevaluasi portfolio aplikasi saat ini dan aplikasi yang sedang

dibangun untuk menentukan konten, cakupan dan kontribusinya

b. Evaluasi yang sama dari sumber daya informasi yang ada.

c. Evaluasi dari infrastruktur yang ada dan layanan teknologi informasi

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. Portfolio aplikasi adalah cara untuk

membawa bersama sistem informasi yang telah ada, yang direncanakan dan

potensial kemudian memiliki nilai kontribusi bisnisnya, umumnya berupa matrik

2x2 yang merupakan metode yang sangat popular untuk menjelaskan dampak dari

variabel yang tidak berkaitan namun saling mempengaruhi. Dalam portfolio

aplikasi, semua aplikasi dapat dikategorikan strategic, high potential, key

operational dan support tergantung dari perannya dalam mendukung strategi

bisnis perusahaan, baik saat ini maupun disaat mendatang. Kategori dalam

portfolio aplikasi adalah sebagi berikut :

a. Strategic : aplikasi yang memiiki pengaruh kritis terhadap keberhasilan

bisnis perusahaan dimasa 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.
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b. Key Operational : aplikasi yang menunjang kelangsungan bisnis

perusahaan. Apabila terhenti, perusahaan tidak bias beroperasi dengan

normal, dan ini akan mengakibatkan menurunnya keunggulan

perusahaan

c. Support : aplikasi yang mendukung perusahaan dalam meningkatkan

efisiensi bisnis dan efektifitas manajemen namun tidak memberikan

keunggulan bersaing.

d. High Potential : aplikasi yang mungkin dapat menciptakan peluang

keunggulan bagi perusahaan dimasa mendatang, tapi masih belum

terbukti.

4) Analisis Lingkungan Eksternal SI dan TI

Menurut Ward dan Peppard analisis lingkungan eksternal SI dan TI

bertujuan untuk memperoleh perspektif pada tren teknologi dan kesempatan-

kesempatan untuk menggunakan SI dan TI dengan cara yang baru dan inovatif.

Juga bertujuan untuk menenkan cara-cara untuk menggunakan teknologi yang ada

dengan biaya yang rendah atau dengan cara yang sebelumnya belum

dikonsederasikan.

2.10. Hasil Perencanaan Strategi Sistem dan Teknologi Informasi

Menurut Ward and Peppard (2002) Portofolio McFarlan digunakan untuk

memetakan aplikasi sistem informasi berdasarkan kontribusinya terhadap

perusahaan. Pemetaan dilakukan pada empat kuadran (strategic, high potential,

key operation, and support). Dari hasil pemetaan tersebut didapatkan gambaran

konstribusi sebuah aplikasi sistem informasi terhadap perusahaan dan

pengembangan di masa mendatang, keempat kuadran tersebut dapat dilihat pada

gambar di bawah ini.
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Gambar 2.7 Portofolio Mc.Farlan
(Ward and Peppard, 2002)

Portofolio McFarlan memiliki empat kuadran, yaitu:

1) Application high potential

Merupakan aplikasi yang diperkirakan akan mempunyai potensi tinggi

bagi perusahaan di masa mendatang namun masih dalam tahap penjajakan

dan belum digunakan.

2) Application strategic

Aplikasi yang bersifat kritis bagi perusahaan dan digunakan sebagi alat

untuk mencapai tujuan utama agar perusahaan tersebut bertahan selama

mungkin.

3) Application key operational

Aplikasi yang dapat dikategorikan penting agar perusahaan dapat terus

beroperasi dan terus berjalan.

4) Application support

Aplikasi yang bernilai cukup penting tetapi tidak terlalu mendukung

suksesnya perusahaan secara langsung.
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Gambar 2.8 contoh portofolio dari Mc.Farlan Strategic Grid
(Ward and Peppard, 2002)

2.11 Teknik Analisis CSF (Critical Succses Factor)

Menurut Ward dan Peppard (2002), analisis critical success factor (CSF)

merupakan area terbatas dalam suatu bisnis yang apabila terpenuhi maka akan

menjamin kesuksesan kinerja kompetitif bagi perusahaan. CSF sebagai area

tertentu dalam perusahaan, dimana jika hasil dari area tersebut memuaskan, maka

akan menjamin keberhasilan perusahaan dalam bersaing. Area tersebut adalah

area kunci dimana sesuatu harus berjalan dengan baik dan benar, sehingga

keberhasilan bisnis dapat dicapai dan terus berkembang. Adapun manfaat dari

analisa CSF ada enam, yaitu:

1) Analisa CSF merupakan teknik yang paling efektif dalam melibatkan

manajemen senior dalam mengembangkan strategi sistem informasi.

Karena CSF secara keseluruhan telah berakar pada bisnis dan memberikan

komitmen bagi manajemen puncak dalam menggunakan system informasi,

yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan perusahaan melalui area

bisnis yang kritis.
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2) Analisis CSF menghubungkan proyek SI yang akan diimplementasikan

dengan tujuannya, dengan demikian system informasi nantinya akan dapat

direalisasikan agar sejalan dengan strategi bisnis perusahaan.

3) Dalam wawancara dengan manajemen senior, analisa CSF dapat menjadi

perantara baik dalam mengetahui informasi apa yang diperlukan setiap

individu.

4) Dengan menyediakan suatu hubungan dengan kebutuhan informasi,

analisa CSF memegang peranan penting dalam memprioritaskan investasi

modal yang potensial.

5) Analisis CSF sangat berguna dalam perencanaan sistem informasi pada

saat strategi bisnis tidak berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan, dengan

memfokuskan pada masalah-masalah tertentu yang paling kritis.

6) Analisis CSF sangat berguna apabila digunakan sejalan dengan analisis

value chain dalam mengidentifikasi proses yang paling kritis, serta

memberikan fokus pada pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang

paling tepat untuk dilaksanakan.

Tujuan dari CSF adalah menginterpretasikan objektif secara lebih jelas

untuk menentukan aktivitas yang harus dilakukan dan informasi apa yang

dibutuhkan. Adapun peranan CSF dalam perencanaan strategis adalah sebagai

penghubung antara strategi bisnis organisasi dengan strategi sistem informasinya,

memfokuskan proses perencanaan strategis SI pada area yang strategis,

memprioritaskan usulan aplikasi SI dan mengevaluasi strategi SI. Key

performance indicator merupakan hal-hal yang mungkin dipilih untuk menilai,

memberitahu bagaimana kinerja seseorang dalam mencapai sebuah tujuan

maupun mengatur CSF.

2.12 Teknik Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis

untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada hubungan

atau interaksi antara unsurunsur internal, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan

(weakness), terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang (opportunity) dan
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ancaman (threat). Lingkungan mikro perusahaan merupakan unsur internal dari

perusahaan yang terdiri dari manajerial perusahaan, kualitas produk, finansal

perusahaan, kemampuan SDM hingga kapasitas mesin dan teknologi yang

digunakan. Lngkungan makro erdiri dari pemasok, pelanggan, pesaing, peraturan

pemerintah, factor budaya, sosial, ekonomi, dan faktor alam sekitar. Alat untuk

menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah Matriks SWOT. Matrik ini

menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi

perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan serta kelemahan yang dihadapi

oleh perusahaan guna mencapai tujuan yang diharapkan ( Fredy, 2001 dikutip

oleh hanna, 2010). Strategi yang alternative dari teknik analisa SWOT ada empat

yaitu :.

1) Strategi SO (strength – opportunity)

Strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk

memanfaatkan peluang eksternal. Strategi SO berusaha dicapai dengan

menerapkan strategi ST, WO, dan WT. Apabila perusahaan mempunyai

kelemahan utama pasti perusahaan akan berusaha menjadikan kelemahan

tersebut menjadi kekuatan. Jika perusahaan menghadapi ancaman utama,

perusahaan akan berusaha menghindari ancaman jika berkonsentrasi pada

peluang yang ada.

2) Strategi WO (Weakness-Opportunity)

Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal perusahaan

dengan memanfaatkan peluang eksternal yang ada. Salah satu alternatif

strategi WO adalah denganperusahaan melakukan perekrutan dan

pelatihan staf dengan kemampuan dan kualifikasi yang dibutuhkan.

3) Strategi ST (Strength-Threat)

Strategi ini dilakukan dengan menggunakan kekuatan perusahaan untuk

menghindari ancaman jika keadaan memungkinkan atau meminimumkan

ancaman eksternal yang dihadapi. Ancaman eksternal ini tidak selalu harus

dihadapi sendiri oleh perusahaan tersebut, bergantung pada masalah

ancaman yang dihadapi, seperti halnya faktor perekonomian, peraturan

pemerintah, gejala alam, dan lain sebagainya.
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4) Strategi WT (Weakness-Threat)

Posisi ini sangat menyulitkan perusahaan , akan tetapi tidak menutup

kemungkinan bagi perusahaan untuk mengatasi posisi yang menyulitkan

ini. Perusahaan harus memperkecil kelemahan atau jika memungkinkan

perusahaan akan menghilangkan kelemahan internal serta menghindari

ancaman eksternal yang ada guna pencapaian tujuan perusahaan.

2.13 Profil Instansi

PT.Jawari Sentosa merupakan perusahaan penyalur tenaga kerja kontrak

atau outsourcing yang pekerja nya berkerja sebagai cleaning service / buruh  yang

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

dengan izin operasional Nomor : 560/SIO/DISSOSNAKER/XI/2012/29a yang

tercatat pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak

sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja buruh kontrak .

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.

2.13.1 Visi dan Misi PT.Jawari Sentosa

Tabel 2.1 Visi dan Misi PT.Jawari Sentosa

Visi Perusahaan

Menjadi mitra terpercaya dalam penyediaan sumber daya manusia bagi

perusahaan di semua bidang usaha di Provinisi Riau.

Misi Perusahaan

1) Menjadi mitra terpercaya bagi pencari kerja dengan menjunjung tinggi prinsip
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PKB-4 (Penerimaan Karyawan Bebas Biaya, Bebas Korupsi, Bebas Kolusi,

Bebas Nepotisme)

2) Menjadi partner bagi mitra kerja dalam mencari solusi yang strategis setiap

permasalahan sumber daya manusia.

3) Membina sumber daya manusia di berbagai bidang untuk menjadi yang

terbaik.

Nilai –Nilai Dasar Perusahaan

1) Kehormatan : Bersikap penuh etika, bertanggungjawab dan layak dipercaya

2) Ketahanan; Melakukan yang terbaik, tahan bantingan dan melayani dengan

rendah hati

3) Komunikasi ; Koordinasi dengan aktif, terbuka, dan jujur

4) Sinergi ; Bahu membahu dalam mencari solusi yang lebih baik dan dapat

dipertanggungjawabkan secara kelompok

5) Profesional ; Bekerja dengan kualitas dan standart tertinggi yang ditetapkan

demi kepuasan mitra kerja dan karyawan termasuk ketepatan waktu,

keakurasian, kecepatan, dan keramahtamahan.

Sumber : Dok. Organisasi (2016)
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2.13.2 Struktur Organisasi Perusahaan

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

PT.JAWARI SENTOSA

Gambar 2.6 Struktur Organisasi Perusahaan

2.14 Penelelitian 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,

focus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah

Perencanaan Strategis Sistem dan Teknologi Informasi . 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
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terkini. Untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian ini, dapat dilihat pada

table berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO TAHUN PENELITI
JUDUL

PENELITIAN
HASIL PENERBIT

1. 2008

Dana indra

dan hendri

sopryadi

Perencanaan strategis

sistem dan teknologi

informasi pada

St.Ignatus Education

center Palembang

Bentuk perencanaa strategis sistem

informasi dijabarkan dalam strategis

SI/TI. Proses identifikasi strategis

menggunkan metode ward and peppard.

Aplikasi portofolio masa mendatang

disesuaikan dengan kebutuhan SI/TI

St.ignatus education center.

Jurnal

universitas

Indonesia

Vol 4 No 3.

Oktober 2008

2. 2009
Ari

Wedhasmara

Langkah-langkah

perencanaan

strategis sistem

informasi dengan

menggunakan

metode ward and

peppard RI)

Hasil penelitian ini adalah, perencanaan

strategis SI/TI digunakan untuk

meneyelaraskan antara kebutuhan strategi

bisnis dan strategi SI/TI untuk

mendapatkan keunggulan kompetitif dari

segi organisasi, hasil dari perencanaan

strategis ini  menjawab permasalahan SI/TI

suatua organisasi

Jurnal Generic

Vol 6, No. 1

Januari 2011

3.
January

2011

Indra sila

Negara dan

bayu

aditama

Perencanaan

strategis teknologi

informasi (studi

kasus: politeknik

negeri Jakarta)

Hasil nya adalah institusi modern seperti

politeknik negeri Jakarta memerlukan

rencana strategis dibidang SI/TI guna

memberikan keselarasan dan dukungan

yang baik terhadap rencana strategis

organisasi secara keseluruhan. Penelitian

ini telah menghasilkan rencana strategis SI,

rencana strategis manajemen IT, dan

rencana strategis TI berdasarkan kerangka

kerja Ward and Pepppard.

Jurnal Generic

Vol 6 No 1

January 2011
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4.
April

2011

Miftahul

maulana dan

indra

sensuse

Perencanaan

strategis sistem

informasi (Studi

kasus: direktorat

jendral

penyelenggaraan haji

dan umrah DEPAG

RI)

Hasil dari penelitian ini adalah kesenjangan

infrastruktur SI/TI harus diseimbangkan,

sebaiknya harus selaras antara sistem dan

infrtstruktur TI dan manajemen, menurut

hasil dari kerangka kerja MC.Farlan

Strategic grid berada pada kuadran 3,

dimana SI/TI nya harus lah terintegrasi agar

pengembangan SI/TI lebih efektif dan

efisien.

Journal of

information

system.

Volume 7, issue

1

April 2011

5.
Mei

2011

Misbahul

Fajri

Perencanaan

Strategis Sistem

Informasi

Perusahaan Auto

Dealer dan Service

(Studi Kasus

PT.BAM)

sangat diperlukan, agar arah

pengembangan dan implemetasi SI/TI

sejalan dengan visi dan misi

perusahaan, agar perusahaan

mempunyai competitive value dan dapat

bertahan di masa datang, dalam

menyusunnys digunakan metode Ward

& Peppard karena sangat mendukung

terciptanya suatu perencanaa SI/TI yang

bersifat strategis dengan analitis,

terstruktur dan penjabaran dengan baik

dan mudah diikuti dan diterapkan.

Universitas

Mercu Buana

Vol II

No.1/ Mei 2011

6.
Juli

2012

Juli

Sulaksono

dan Abridin

Rosidi

Perencanaan

Strategis Sistem

Informasi di

Univesitas

Nusantara PGRI

Kediri

Adanya rencana startegis sistem

informasi pada universitas nusantara

PGRI agar dapat memaksimalkan kerja

institusi secara menyeluruh..

Nusantara of

research

Hal 91-107

7. 2012

Feby Nur

Salisah dan

Syaifullah

Analisis

perencanaan

Strategis Sistem

Informasi pada

institusi pendidikan

Hasil akhir dari penelitian ini memberikan

hasil sistem informasi yang dibutuhkan

oleh STAI AL-Azhar pekanbaru. Portofolio

aplikasi ini dapat mematakan aplikasi-

aplikasi yang bersifat strategis, penting

Fakultas Sains

dan Teknologi

UIN SUSKA

RIAU
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serta mendukung kegiatan organisasi..

8.

2012

Awan

Setiawan

dan Benie

Ilman

Perencanaan

Strategic Sistem

Informasi pada

Perusahaan

Penerbitan dengan

Metode Ward and

Peppard (Studi

Kasus : Penerbit

Rekaya Sains

Bandung)

Berdasarkan kerangka kerja Ward and

Peppard, dapat disimpulkan bahwa

perencanaan strategic sistem informasi

pada penerbit rekayasa sains bandung dapat

digunakan untuk menyelaraskan antara

kebutuhan strategi bisnis, strategi SI/TI

untuk mendapatkan nilai tambah organisasi,

serta keunggulan kompetitif.

Jurnal

Manajemen

Teknologi

Volume 11

No.3 2012


