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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

Pada penelitian Sri Nurhayati (2009) tentang Analisis strategis sistem

teknologi informasi dengan pendekatan analisis SWOT di divisi IT Rumah Sakit

Mata Bandung, sehingga dibutuhkan suatu analisa berbagai faktor yang

mempengaruhi terbentuknya suatu perencanaan strategi sistem atau teknologi

informasi yang adaptable dan selaras dengan strategi bisnis.

Salah satu teknik dalam menganalisa strategi adalah dengan menggunakan

analisis SWOT, dimana analisis ini berfokus kepada analisis terhadap kekuatan

(Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan ancaman (Threat).

Dengan masukkan berupa analisis lingkungan bisnis internal, analisis lingkungan

bisnis eksternal, analisis lingkungan SI/TI internal, analisis lingkungan SI/TI

eksternal.

Hasil dari perencanaan teknologi informasi dapat membantu

mengalokasikan sumber - sumber daya ke proyek - proyek teknologi informasi

yang penting dan bermanfaat bagi perusahaan. Hasil dari perencanaan ini

didampingi dengan anggaran biaya yang mencerminkan prioritas bisnis untuk

teknologi informasi yang harus dikembangkan.

Andre Philip (2012) melakukan penelitian tentang Perencanaan strategi

sistem dan teknologi informasi pada PT. BPR Artharindo menggunakan

Enterprise Architecture, dan juga didalam bahasannya menggunakan Analisis

SWOT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan SI/TI yang

mendukung perusahaan serta memberikan pedoman petunjuk bagi perusahaan

dalam menjalankan proses pengelolaan data.

Analisis strategi sistem teknologi informasi merupakan pendekatan

sistematis mengenai apa yang dianggap paling efektif dan efisien untuk memenuhi

kebutuhan informasi.
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2.2 Konsep Dasar Sistem Informasi

2.2.1 Sistem

”Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau

untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu (Analisis & Desain Sistem

Informasi: Jogiyanto, 2005)”.

Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan

bekerja sama untuk memperoleh masukan (input) yang ditujukan kepada sistem

tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (output)

yang diinginkan (Kristanto, 2003).

Gambar 2.1 Model Dasar Sistem
(Data Primer, 2015)

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen

yang saling berinteraksi, saling terkait atau saling bergantung membentuk

keseluruhan yang kompleks. Setiap sistem merupakan bagian dari sistem lain

yang lebih besar dan terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil atau disebut

subsistem.

Elemen-elemen yang membentuk sistem : (Kadir, 2003)

1) Tujuan

Setiap sistem memiliki tujuan (goal) yang menjadi pemotivasi dalam

mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak

terkendali.

2) Masukan (input)

Masukan sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan

selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Misalnya berupa data transaksi.

Masukan
(Input) Keluaran

(Output)
Proses
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3) Proses

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi

dari masukan menjadi keluaran yang berguna.

4) Keluaran (output)

Keluaran merupakan hasil dari pemrosesan. Keluaran bisa berupa suatu

informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya.

5) Mekanisme Pengendalian (Control Mechanism)

Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan

tujuan. Dalam bentuk yang sederhana, dilakukan perbandingan antara

keluaran sistem dan keluaran yang dikehendaki (standar). Jika terdapat

penyimpangan, maka akan dilakukan pengiriman masukan untuk

melakukan penyesuaian terhadap proses supaya keluaran berikutnya

mendekati standar.

6) Umpan Balik (Feedback)

Umpan balik digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun

proses.

2.2.2 Informasi

Menurut Jogianto, (2005) “informasi adalah data yang diolah menjadi

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penggunanya.” Informasi juga

dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang mempunyai

arti dan manfaat bagi manusia. Sedangkan data adalah aliran fakta mentah yang

menunjukkan peristiwa yang telah terjadi dalam organisasi dan lingkungan fisik

sebelum diorganisir dan ditata menjadi suatu bentuk yang bisa dipahami dan

digunakan.

2.2.3 Sistem Informasi

Menurut Jogianto, (2005) sistem informasi didefinisikan oleh Robert

A.Leitch dan K. Roscoe Davis : adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi,

bersifat material dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang digunakan.
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2.2.4 Tujuan Sistem Informasi

Tujuan sistem informasi menurut Hall dalam skripsi Febri (2014)

dibedakan atas tiga tujuan umum bagi semua sistem, yaitu:

1) Untuk mendukung fungsi kepengurusan (stewardship) manajemen.

Kepengurusan yang merujuk ke tanggung jawab manajemen untuk

mengatur sumber daya perusahaan secara benar.

2) Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi

memberikan para manajer informasi yang mereka butuhkan untuk

melakukan tanggung jawab pengambilan keputusan.

3) Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Sistem informasi

menyediakan informasi bagi personal operasi untuk membantu kegiatan

operasi perusahaan secara efisien dan efektif.

2.2.5 Jenis Sistem Informasi

Jenis sistem informasi menurut Bodnar dalam skripsi Febri (2014) antara

lain adalah sebagai berikut:

1) Pengolahan Data Elektronik (Electronic Data Processing)

Adalah pemanfaatan teknologi komputer untuk melakukan pengolahan

data transaksi-transaksi dalam suatu organisasi. EDP adalah aplikasi

sistem informasi paling dasar dalam setiap organisasi.

2) Sistem Informasi Manajemen (Management Information System)

Sistem ini menguraikan penggunaan teknologi komputer untuk

menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan para manajer.

3) Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System)

Sistem ini mensyaratkan penggunaan model-model keputusan dan basis

data khusus, dan benar-benar terpisah dari sistem pengolahan data. Sistem

pendukung keputusan diarahkan untuk melayani permintaan informasi

tertentu, khusus, dan tidak rutin dari manajemen.

4) Sistem Pakar (Expert System)
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Adalah sistem informasi berbasis pengetahuan yang memanfaatkan

pengetahuannya tentang bidang aplikasi tertentu untuk bertindak seperti

seorang konsultan ahli bagi pemakainya.

5) Sistem Informasi Eksekutif (Excecutive Information System)

Adalah sistem yang dibuat untuk kebutuhan informasi stratejik manajemen

tingkat puncak.

6) Sistem Informasi Akuntansi (Accounting Information System)

Adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data

akuntasi menjadi informasi.

2.3 Profil Perusahaan

2.3.1 Sejarah Singkat

Bank Syari’ah Hasanah (BSH) adalah Pelopor bagi seluruh Perbankan

Syari’ah yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau, sebelum pembukaan kanttor

cabang oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1998 dan Bank Syari’ah

Mandiri (BSM) pada tahun 1999. Bank Syari’ah Hasanah telah lebih dulu

beroperasi sejak tanggal 11 april 1995 melayani masyarakat Riau dengan

menerapkan Prinsip-prinsip Syari’ah Islam dalam aktifitas operasionalnya.

Pendiri Bank Syari’ah Hasanah diprakasai oleh tokoh-tokoh masyarakat

Riau yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari para petinggi atau pejabat

negeri, akademi perbankan, ulama maupun pengusaha. Tokoh-tokoh pelopor dan

jabatannya ketika itu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Tokoh Pelopor

1) Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI)

a) Bapak Soeripto (alm) selaku Gubernur Riau

b) Bapak Drs. H. Baharuddin Yusuf (alm) selaku Wagubri I

c) Bapak Ir. H. Firdaus Malik (alm) selaku Wagubri II

2) Majelis Ulama Indonesia

a) Bapak KH. Abdul Hamid Soelaiman (alm) selaku Ketua MUI Riau

b) Bapak Drs. H. Bachtiar Daud (alm) selaku Wakli Ketua MUI Riau

c) Bapak Drs. H. Ibnoe Abbas (alm) selaku Sekretaris MUI Riau
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d) Bapak Drs. H. Muchtar Samad selaku Anggota MUI Riau

3) Kalangan Perbankan

a) Bapak H. Ibrahim Amin, BBA mantan wakil ketua cabang Bank

Bappindo

b) Bapak H. Ali Mukhtar mantan Kepala Bagian Kredit Bank 46

4) Kalangan Akademisi

a) Bapak Drs. Dadang Iskandar

5) Kalangan Pengusaha

a) Bapak Drs. H. Muhammad Helmi

b) Bapak H. Rachman Syafe’I (alm) dari PT. Sinar Riau

c) Bapak H. Awaloeddin (alm) dari PT. Awal Bros

Sumber : Data Primer (2015)

2.3.2 Visi dan Misi

Visi Bank Syari’ah Hasanah adalah Tumbuh dan berkembang menjadi

Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah yang terkemuka dalam jajarannya

berlandaskan Iman dan taqwa serta menjadi pilar bagi kehidupan perekonomian

umat yang hasanah.

Misi Bank Syrai’ah Hasanah adalah

1) Menjunjung tinggi dan menjalankan prinsip-prinsip Syari’ah secara

murni dan kaffah.

2) Berhijrah bersama masyarakat meninggalkan yang syubhat menuju

kehidupan yang murni dan bersih.

3) Memasyarakat dan mengajak masyarakat untuk mencintai prinsip-

prinsip Syari’ah, serta menerapkan dalam kehidupan bisnis yang

dijalankan untuk mendapatkan ridho dan berkah.

4) Menjadi sarana bagi pengembangan perekonomian Syari’ah serta

mensejahterakan umat.



12

2.4 Aktifitas Perusahaan

2.4.1 Pemegang Saham

Sejak mula pendiriannya, Almarhum Bapak Soeripto (mantan Gubernur

Riau) telah mengambil inisiatif kebijakan untuk menanamkan modal bagi

pendirian Bank Syari’ah Hasanah melalui dana Yayasan Raja Ali Haji

(YASRAH) yang ketika itu dibinanya. Hingga tahun 2011 ini, YASRAH adalah

pemilik/pemegang saham terbesar di Bank Syari’ah Hasanah dengan porsi modal

sebesar 41,72 % sejak tahun 1995.

Pengurus inti YASRAH saat ini adalah :

1) Pembina / Pengawas : Bapak Drs. H.M. Rusli Zainal, SE, MM

2) Ketua : Ibu Dra. Hj. Septina Primawati, MM

3) Sekretaris : Bapak Prof Dr. Ir H Irwan Effendi, M.Sc

4) Bendahara : Ibu Murnawati, SE, MM

Selain YASRAH, pemegang saham terbesar Bank Syari’ah Hasanah

lainnya adalah almarhum Bapak H. Awaloeddin yang sekaligus juga adalah

pemilik PT. Awal Bross Group. Bagian saham yang dimiliki adalah 38,76 % sejak

tahun 1995. Saat ini, almarhum diwakili oleh ahli warisnya yakni Bapak H.

Marmawi Awaloeddin.

Berikut para pemegang saham BPR Syari’ah Hasanah dari berbagai kalangan :

Tabel 2.2 Para Pemegang Saham

No Pemegang Saham Yang Mewakili / Ahli Waris Lembar

Saham

Porsi

(%)

1 Yayasan Raja Ali Haji (YASRAH) - 56.142 41,72

2 H. Awaloeddin (alm) H. Marmawi Awaloeddin 52.161 38,76

3 Drs. H. Mujtahid Thalib - 10.000 7,43

4 H. Rachman Syafe’I (alm) Ir. Hj. Irma Hafida R, MBA 5.705 4,24

5 Prof. Dr.Ir.H. Irwan Effendi, M.Sc Sri Wahyuni, SE, Ak 2.000 1,49
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6 Ir. H. Akhyar Awaloeddin, M.Si Dra. Atria Martina, M.Si 2.000 1,49

7 Ir. Fadel Muhammad - 1.713 1,27

8 PT Mutiara Merdeka Hotel - 1.329 0,99

9 Hj Noerhamilia - 1.039 0,77

10 Irwan Ibrahim Mewakili 2 s/d 10 saham 763 0,57

11 Drs. H Muchtar Samad Mewakili 50 s/d 100 saham 570 0,42

12 Rendra Muslim Mewakili 13 s/d 49 saham 358 0,27

13 Drs. H. Moeslim Rusli - 262 0,19

14 Hajjah Sawajir - 186 0,14

15 E M Surahmat - 186 0,14

Sumber : Data Primer (2015)

2.4.2 Produk dan Pelayanan Bank Syari’ah Hasanah

Adapun produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat antara lain,

adalah :

1) Tabungan Hasanah

Tabungan “Hasanah” adalah tabungan berdasarkan prinsip Mudharabah

Muthlaqah. Yang mana dengan prinsip ini, tabungan anda diperlakukan

sebagai investasi.

Bank Hasanah memanfaatkan dana tabungan secara produktif dala bentuk

pembiayaan kepada masyarakay yang dikelola sesuai syari’ah dan hasil

usaha dibagi antara anda dan Bank Hasanah sesuai porsi (nisbah) yang

disepakati.

Tabungan ini diperuntukkan bagi :

a) Indivudu

b) Instansi

c) Perusahaan dan Badan Hukum
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Persyaratan untuk membuka Tabungan Hasanah, sebagai berikut :

a) Fotocopy KTP/SIM/PASPOR Nasabah

b) Akte pendirian, SIUP & NPWP (Perusahaan)

c) Setoran awal minimal Rp. 50.000,-

d) Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-

e) Mengisi formulir pembukaan Tabungan Hasanah

f) Biaya penutupan rekening Rp. 25.000,-

2) Deposito / Simpanan Berjangka Hasanah

Deposito Hasanah merupakan pilihan yang tepat untuk menyimpan dan

mengembangkan dana anda yang dikelola oleh Bank Syari’ah Hasanah

(BSH) secara Syari’ah.

Produk ini diperuntukkan bagi :

a) Individu / perorangan

b) Instansi

c) Perusahaan dan Badan Hukum.

Karakteristik: Jangka fleksibel 1,3,6 dan 12 bulan, dicairkan pada saat

jatuh tempo atau diperpanjang secara otomatis.

Persyaratan untuk membuka Deposito/Simpanan berjangka Hasanah,

sebagai berikut :

a) Fotocopy KTP/SIM/PASPOR Nasabah

b) Akte pendirian, SIUP & NPWP (Perusahaan)

c) Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-

d) Biaya materai Rp. 6.000,-

3) Pembiayaan

a) Pembiayaan modal kerja : Pembiayaan untuk peningkatan dan

pengembangan usaha

1) Sektor Perdagangan

2) Sektor Rumah Makan dan Rumah Tangga

3) Sektor Industri Kecil dan Rumah Tangga

4) Sektor Jasa Dunia Usaha

5) Sektor Pertanian
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b) Pembiayaan Bakulan (MIKRO) : Pembiayaan untuk

pengembangan usaha dalam lokasi pasar wilayah kerja Bank

dengan dengan system angsuran mingguan. Ketentuan :

1) Berada dalam lokasi pasar wilayah kerja Bank Syari’ah

Hasanah

2) Punya tempat usaha yang tetap pada lokasi pasar

c) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan dapat digunakan untuk :

1) Renovasi rumah

2) Perbaikan kendaraan

3) Pengadaan kendaraan

4) Pengadaan perlengkapan rumah tangga

d) Pembiayaan Multi Jasa

Pembiayaan ditujukan untuk :

1) Biaya pendidikan

2) Biaya perawatan kesehatan

3) Biaya pesta : pernikahan, aqikah dan khitan

Persyaratan :

1) Mengisi dan menyerahkan formulir permohonan

pembiayaan

2) Fotocopy identitas diri KTP/SIM/PASPOR/KARTU

KELUARGA (3 lembar)

3) Fotocopy photo suami-istri (3 lembar)

4) Fotocopy jaminan, berupa : Sertifikat, Surat Keterangan

pemilikan tanah (SKPT), Surat keterangan ganti rugi

(SKGR), Bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB).

Persyaratan tambahan untuk instansi, perusahaan dan badan hukum

1) Adanya kesepakatan kerjasama (MOU) antara pihak Bank

dengan Instansi bersangkutan

2) Mengisi dan menyerahkan formulir permohonan

pembiayaan
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3) Menyerahkan blako rincian gaji yang ditanda tangani oleh

bendahara dan kepala Instansi yang berwenang

4) Menyerahkan surat kuasa pemotongan gaji

5) Surat keterangan dari Kepala perusahaan.

2.4.3 Penawaran Kerjasama

Bank Syari’ah Hasanah (BSH) sebagai Bank pelopor bagi seluruh

perbankan Syari’ah yang telah beroperasi di wilayah Provinsi Riau, khususnya di

Kota Pekanbaru sejak tanggal 11 April 1995 melayani masyarakat Riau dengan

menerapkan prinsip-prinsip Syari’ah Islam dalam aktifitas operasionalnya.

Oleh karena itu, BSH menawarkan kerjasama dalam tiga bentuk, yaitu :

1) Tabungan Hasanah seperti Tabungan Siswa yang bertujuan untuk

persiapan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

2) Deposito/Simpanan berjangka Hasanah bagi Sekolah/Yayasan, dengan

system bagi hasil.

3) Pembiayaan karyawan, fasilitas ini diberikan kepada para karyawan

dengan system pembayaran pemotongan gaji setipa bulannya melalui

perusahaan atau tempat karyawan tersebut bekerja dengan margin yang

rendah.

Adapun keunggulan dari program-program yang BSH tawarkan memiliki

6 keunggulan, yaitu :

1) Dana aman dan terjamin sesuai prinsip syari’ah.

2) Bagi hasil kompetitif dan lebih menguntungkan dihitung berdasarkan rata-

rata saldo harian.

3) Bebas biya administrasi bulanan.

4) Fasilitas antar jemput “pick up service” bagi nasabah yang memiliki

tingkat kesibukan tinggi dan menginginkan kemudahan layanan setor atau

tarik tunai baik nasabah perorangan maupun kolektif.

5) Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
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6) Prioritas diberikan kepada nasabah yang telah membuka rekening

tabungan dan atau depositpo di BSH untuk mendapatkan fasilitas

pembiayaan. Rekening/deposito dapat dijadikan sebagai jaminan.

2.4.4 Rekan Kerjasama

Daftar nama sekolah yang bekerja sama dengan Bank Syari’ah Hasanah

(PT BPR Syari’ah Hasanah) :

Tabel 2.3 Rekan Kerjasama

NO NAMA SEKOLAH KETERANGAN

1 TK An-nur Kerja sama Penempatan dana SPP &

Tabungan anak sekolah

2 TK Hidayatullah Kerja sama tabungan anak sekolah

3 TK Miftahul Ilmi Kerja sama tabungan anak sekolah

4 TK Darel Fadilah Penempatan dana tabungan anak sekolah

5 TK Lillah Penempatan dana tabungan anak sekolah

6 TK Insan Madani Penempatan dana tabungan anak sekolah

7 TK Mentari Pagi Penempatan dana tabungan anak sekolah

8 SD N 17 Garuda Sakti Penempatan dana tabungan anak sekolah

9 SD N 33 Panam Penempatan dana tabungan anak sekolah

10 Yayasan SMA Handayani Kerja sama penempatan dana SPP &

Tabungan

11 TK Ibnu Aqil Penempatan dana tabungan anak sekolah

12 TK Nurul Jadid Penempatan dana tabungan anak sekolah

Sumber : Data Primer (2015)
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2.5 Struktur Organisasi

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT.BPR Syari’ah Hasanah
(Data Primer, 2015)
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2.6 Perencanaan Strategi Sistem Informasi

2.6.1 Sistem Informasi

Menurut O’Brien dalam skripsi Febri (2015) sistem informasi merupakan

kombinasi teratur  apapun  dari  orang-orang, hardware, software, jaringan

komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan

menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi.

Menurut Loudon (2002, p7) secara teknis sistem informasi didefinisikan

sebagai kumpulan komponen yang saling berhubungan, yang mengambil (atau

mengumpulkan), memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk

membantu dalam pengambilan keputusan, pengkoordinasian, pengendalian

analisis dan menampilkannya dalam suatu organisasi.

Jadi berdasarkan dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem

informasi merupakan sekumpulan elemen yang terdiri dari hardware, software,

orang, jaringan komunikasi, data, dan procedure yang saling terintegrasi sehingga

dapat mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pemakainya dan

digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.

2.6.2 Perencanaan Strategi

Menurut Ward dan Peppard (2002, p69) perencanaan strategi adalah

kebijakan tingkat tinggi dan perencanaan dokumen yang digunakan oleh

perusahaan untuk pengarahan, strategi bersaing, menentukan tujuan yang paling

penting, dan pengadaan program dan proyek (strategi inisiatif). Perencanaan

strategi mencakup periode masa depan, biasanya 3-5 tahun .

Perencanaan strategi menunjukkan analisis yang komprehensif sistematis

untuk mengembangkan rencana dari suatu aksi atau kegiatan.

Jadi perencanaan strategi adalah perencanaan dan analisis secara sistematis

untuk strategi bersaing dan menentukan tujuan yang paling penting.

2.6.3 Strategi Sistem Informasi

Menurut Ward dan Peppard (2002, p44) strategi sistem informasi adalah

strategi yang mendefinisikan kebutuhan organisasi atau perusahaan terhadap

informasi dan sistem yang mendukung keseluruhan strategi bisnis yang dimiliki
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organisasi tersebut.

Jadi strategi sistem informasi adalah tentang bagaimana analisis tentang

kebutuhan informasi yang diingkan oleh perusahaan.

2.7 Organisasi Bisnis dan Enterprise

Menurut Bernard (2012: 31), organisasi bisnis adalah sebuah perusahaan

yang bergerak dalam produksi atau distribusi barang untuk dijual di pasar atau

menawarkan pelayanan yang memiliki nilai atau harga. Berdasarkan teori tersebut

organisasi bisnis adalah sebuah perusahaan yang memberikan kontribusi berupa

barang dan jasa untuk tujuan masa kedepan dengan memberikan arahan untuk

organisasi tersebut.

Enterprise memiliki keterkaitan dengan organisasi., Enterprise adalah

sekumpulan aktifitas dan tujuan dari sebuah organisasi atau beberapaorganisasi,

dimana informasi dan sumber daya lainnya saling dipertukarkan.

Enterprise adalah sekumpulan dari organisasi yang memiliki tujuan serta

dasar yang sama dan juga memiliki hubungan satu dengan yang lainnya.

2.8 Perencanaan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi

Perencanaan Sistem informasi rmasistrategis adalah rencana

mendefinisikan teknologi dan aplikasi bahwa fungsi sistem info harus mendukung

rencana strategis organisasi.

Perencanaan Strategi Sistem Informasi adalah proses pemikiran strategis

yang mengidentifikasi paling diinginkan SI sehingga perusahaan dapat

menerapkan dan menegakkan dalam jangka panjang TI kegiatan dan kebijakan.

2.9 Analisis Strategi

Memilih strategi tidak hanya diputuskan sesaat saja. Memilih strategi

membutuhkan suatu analisis yang cukup mendalam. Analisis strategi (strategy

analysis) berupa analisis tentang lingkungan luar perusahaan, analisis tentang

situasi internal perusahaan dan analisis keunggulan kompetitif.

Analisis tentang lingkungan luar perusahaan merupakan analisis tentang

industry dan kondisi persaingan di industry tersebut untuk menentukan
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keuntungan kompetitif yang dapat diperoleh. Analisis tentang situasi eksternal

perusahaan dapat dilakuakan dengan beberapa macam analisis, yaitu PEST,

SWOT, dan Five Factor Model.

Analisis tentang situasi internal perusahaan digunakan untuk menentukan

kemampuan kompetitif dan posisi pasar dari perusahaan, sumber-sumber daya

yang dimilikinya, kekuatan dan kesempatan yang dimiliki dan tantangan-

tantangan dan kelemahan-kelemahan yang dihadapi. Untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan ini teknik analisis SWOT dapat digunakan.

2.10 Strategi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi

Strategi SI menekankan pada penentuan aplikasi sistem informasi yang

dibutuhkan organisasi. Esensi dari strategi SI adalah menjawab pertanyaan “apa

?”. Sedangkan strategi TI lebih menekankan pada pemilihan teknologi,

infrastruktur, dan keahlian khusus yang terkait atau menjawab pertanyaan

“bagaimana ?”.

Sebagai contoh suatu organisasi menerapkan Executive Information

System pada bidang pemasaran hal ini mempengaruhi aliran informasi vertikal

dalam perusahaan. Pihak manajemen atas memiliki akses informasi yang lebih

besar dan mengurangi ketergantungan sumber informasi terhadap manajemen

menengah. Jaringan telekomunikasi sebagai aplikasi teknologi informasi

memungkinkan informasi mengalir dengan mudah dan cepat di antara departemen

dan divisi yang berbeda.

Proses membuat strategi TI tidak boleh hanya berfokus pada analisis

teknologi saja. Cara paling efektif yang dapat ditempuh adalah menganalisis

permasalahan bisnis yang ada, perubahan lingkungannya, dan menyadari bahwa

TI hanya merupakan salah satu solusi yang ditawarkan. Earl juga menyarankan

agar strategi SI berkonsentrasi untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi

pada organisasi. Sedangkan strategi TI berkonsentrasi untuk mengidentifikasi

kebutuhan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya (Earl, 1997).

Hubungan antara strategi TI, strategi SI dan strategi bisnis terlihat pada gambar

2.3 dibawah ini :
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Gambar 2.3 Hubungan Antara Strategi bisnis,
Strategi Manajemen SI/TI, Strategi TI

(Data Primer, 2015)

Untuk menentukan strategi SI/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/TI, yang menjadi isu sentral

adalah penyelarasan (alignment) strategi SI/TI dengan strategi bisnis organisasi.

Beberapa alasan mengapa sebuah organisasi memelukan strategi SI/TI

yaitu :

a) Adanya investasi untuk pengadaan SI/TI yang tidak mendukung sasaran

bisnis suatu organisasi.

b) SI/TI yang ada tidak terkontrol

c) Sistem tidak teintegrasi sehingga data bersifat tersebar sehingga sangat

mungkin terjadi kerangkapan data dan hilangnya keterkaitan antar sumber

daya informasi.
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d) Organisasi tidak memiliki skala prioritas dalam mengembangkan proyek

SI/TI, sehingga sangat sering terjadi perubahan dan tambal sulam yang

akhirnya menurunkan produktivitas organisasi.

e) Manajemen informasi yang buruk dan tidak akurat.

f) Strategi SI/TI tidak sejalan dengan strategi bisnis organisasi

g) Proyek SI/TI hanya dievaluasi untuk kepentingan keuangan semata.

Strategi SI/TI hendaknya mengarah pada kinerja sistem yang terintegrasi

untuk menghasilkan informasi yang akurat yang dapat digunakan sebagai

masukan dalam mengambil keputusan (Ward dan Peppard, 2002).

2.11 Analisis SWOT

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)

disebut juga dengan analisis KEKEPAN (KEkuatan-kekuatan, KElemahan-

kelemahan, Peluang-peluang dan ANcaman-ancaman) digunakan untuk menilai

kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang

dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-

tantangan yang dihadapi. Yang harus dilakukan di Analisis SWOT untuk

penilaian sistem teknologi informasi adalah sebagai berikut.

1) Mengidentifikasi kekuatan-kekuatan sistem teknologi informasi perusahaan

dan kemampuan-kemampuan sumber-sumber daya informasinya. Suatu

kekuatan adalah sesuatu yang baik yang dilakukan oleh sistem teknologi

informasi perusahaan atau suatu karakteristiknya yang meningkatkan daya

saing perusahaan. Suatu kekuatan dari sistem teknologi informasi dapat

berupa beberapa wujud sebagai berikut :

a) Suatu keahlian atau kepandaian yang berhubungan dengan sistem

teknologi informasi yang penting.

b) Aktiva fisik teknologi informasi yang bernilai.

c) Aktiva organisasi yang bernilai, misalnya sistem produksi yang canggih.

d) Suatu prestasi atau atribut yang meletakkan perusahaan di posisi

menguntungkan di pasar supaya menjadi terkemuka di pangsa pasar.

Misalnya menerapkan order secara online.
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e) Kerjasama  antar sistem teknologi informasi dengan perusahaan lain yang

saling menguntungkan.

2) Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan sistem teknologi informasi

perusahaan dan kecacatan-kecacatan sumber-sumber daya informasinya.

Suatu kelemahan adalah sesuatu yang perusahaan tidak memilikinya atau

yang dilakukan dengan jelek atau kondisi yang meletakkan perusahaan ke

posisi yang tidak menguntungkan. Kelemahan-kelemahan internal dalam

perusahaan dapat berupa sebagai berikut :

a) Kecacatan-kecacatan di keahlian atau kepintaran tentang sistem teknologi

informasi yang bermanfaat untuk kompetisi.

b) Tidak mempunyai aktiva-aktiva fisik, manusia, organisasi atau aktiva tidak

berwujud yang berhubungan dengan sistem teknologi informasi yang

penting untuk kompetisi.

3) Mengidentifikasi kesempatan-kesempatan pasar yang dapat diraih dengan

menggunakan sistem teknologi informasi. Strategi yang baik adalah yang

dapat mengarahkan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan sumber

daya sistem teknologi informasi perusahaan untuk meraih kesempatan-

kesempatan pasar yang ada. Kesempatan-kesempatan yang paling relevan

adalah yang dapat meningkatkan pertumbuhan keuntungan, meningkatkan

sesuatu yang dapat membuat perusahaan mendapat keuntungan kompetitif.

4) Mengidentifikasi ancaman-ancaman yang dihadapi oleh kehadiran teknologi

informasi di masa depan perusahaan. Beberapa factor di lingkungan luar

perusahaan dapat menyebabkan ancaman-ancaman terhadap keuntungan dan

posisi pasar perusahaan. Ancaman-ancaman dapat berupa munculnya

teknologi baru yang lebih murah, produk yang lebih baik dan lebih baru yang

dikenalkan oleh pesaing-pesaing dan lainnya. Tugas dari manajemen adalah

untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman ini dan kemudian

mengevaluasinya untuk menentukan strategi apa yang harus dilakukan untuk

menentralkan atau mengurangi pengaruh dari ancaman-ancaman tersebut.

Analisis SWOT adalah pengidentifikasian dari faktor-faktor yang ada

secara sistematis, untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini
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didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang,

namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses

pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi,

tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana strategis

harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan dalam kondisi yang ada saat

ini.

Penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh

kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus

dipertimbangkan dalam analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari lingkungan

internal Strengths dan Weaknesses serta lingkungan eksternal Opportunities dan

Threats yang dihadapi dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara

faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor

internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses).

Gambar 2.4 Analisis SWOT (Rangkuti, 2013 : 20)
(Data Primer, 2015)
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1) Kuadran 1 : Situasi yang menguntungkan bagi perusahaan, karena

perusahaan memiliki peluang dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan

secara maksimal. Strategi yang harus diterapkan pada situasi ini adalah

mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented

Strategy).

2) Kuadran 2 : Walaupun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan masih

memiliki kekuatan internal. Strategi yang harus diterapkan adalah

memanfaatkan peluang jangka panjang dengan strategi diversifikasi

(produk/pasar).

3) Kuadran 3 : Perusahaan mengalami peluang yang sangat besar, tetapi di

lain pihak perusahaan mengalami kendala/kelemahan internal. Fokus dari

strategi ini adalah meminimalisir masalah-masalah internal perusahaan

sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.

4) Kuadran 4 : Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi

perusahaan, karena perusahaan mengalami berbagai ancaman dan

kelemahan internal.

2.12 Matriks SWOT

Michael Porter memperkenalkan matriks SWOT yang menggambarkan

secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan

dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Gambar 2.5 Matriks SWOT
(Data Primer, 2015)
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Menurut Rangkuti (2013: 22-23), Matriks SWOT dapat menggambarkan

secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan

dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini

dapat menghasilkan empat set kemungkinan altenatif strategis.

Berikut ini adalah keterangan dari matriks SWOT diatas :

1) Strategi SO (Strength and Oppurtunity). Strategi ini dibuat berdasarkan

jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan

untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar–besarnya.

2) Strategi ST (Strength and Threat). Strategi dalam menggunakan kekuatan

yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

3) Strategi WO (Weakness and Oppurtunity). Strategi ini diterapkan

berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan

kelemahan yang ada.

4) Strategi WT (Weakness and Threat). Strategi ini berdasarkan kegiatan

yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada

serta menghindari ancaman.

Tabel 2.4 Matriks SWOT (Rangkuti, 2013 : 23)

IFAS

EFAS

Strength (S)

Tentukan 5-10 faktor-

faktor kekuatan internal

Weakness (W)

Tentukan 5-10 faktor -

faktor kelemahan

internal

Opportunity (O)

Tentukan 5-10 faktor-

faktor peluang eksternal

Strategi SO

Ciptakan strategi yang

menggunakan kekuatan

untuk memanfaatkan

peluang

Strategi WO

Ciptakan strategi yang

meminimalkan

kelemahan untuk

memanfaatkan peluang

Threat (T)

Tentukan 5-10

faktor-faktor

ancaman eksternal

Strategi ST

Ciptakan strategi yang

menggunakan kekuatan

untuk mengatasi ancaman

Strategi WT

Ciptakan strategi yang

meminimalkan

kelemahan dan



28

menghindari ancaman.

Sumber : Data Primer (2015)

2.12.1 Matriks Faktor Strategi Eksternal (EFAS)

Menurut Rangkuti (2013: 24-26), Perusahaan melakukan identifikasi

EFAS (External Strategic Factors Analysis Summary) untuk mengetahui faktor

faktor ancaman dan peluang.

Tabel 2.5 Matriks EFAS (Rangkuti, 2013 : 26)

FAKTOR

STRATEGI

EKSTERNAL

BOBOT RATING BOBOT X

RATING

PELUANG

Total Peluang

ANCAMAN

Total Ancaman

TOTAL EFAS

Sumber : Data Primer (2015)

Berikut ini adalah cara-cara penentuan EFAS :

1) Susunlah dalam kolom pertama dengan angka 5 sampai dengan 10 peluang

dan ancaman.

2) Berilah bobot masing-masing faktor dalam kolom kedua, mulai dari 1,0

(sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut

kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis.

3) Hitung rating (dalam kolom ketiga) untuk masing-masing faktor dengan

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor)
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berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang

bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif

(peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil,

diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya.

Misalnya, jika nilai ancamannya sangat besar, rating adalah 1. Sebaliknya,

jika nilai ancamannya sedikit rating-nya 4.

4) Kalikan bobot pada kolom kedua dengan rating pada kolom ketiga, untuk

memperoleh faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding)

sampai dengan 1,0 (poor).

5) Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau alasan mengapa

faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.

Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor

bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini, menunjukan

bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis

eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan

perusahaan ini dengan kelompok industri yang sama.

2.12.2 Faktor Strategi Internal (IFAS)

Menurut Rangkuti (2013: 27-28), setelah factor - faktor strategis internal

suatu perusahaan diidentifikasikan suatu tabel IFAS (Internal Strategic Factors

Analysis Summary) disusun untuk merumuskan faktor – faktor strategis internal

tersebut dalam kerangka Strength dan Weakness perusahaan.

Tabel 2.6 Matriks IFAS (Rangkuti, 2013 : 26)

FAKTOR

STRATEGI

INTERNAL

BOBOT RATING BOBOT X

RATING

KEKUATAN

Total Kekuatan

KELEMAHAN
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Total

Kelemahan

TOTAL IFAS

Sumber : Data Primer (2015)

Berikut ini adalah cara-cara penentuan Faktor Strategi Eksternal (IFAS) :

1) Tentukan faktor - faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan

perusahaan dalam kolom 1.

2) Berikan masing - masing faktor tersebut dengan skala dari 1,0 (paling

penting sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor - faktor

tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. (Semuan bobot tersebut

jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00).

3) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing - masing faktor dengan

memberikan skala mulai dari 4 (Outstanding) sampai dengan 1 (Poor),

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang

bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk

kategori kekuatan) diberi nilai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik)

dengan membandingkan rata - rata industri atau dengan pesaing utama.

Sedangkan variabel yang bersifat negatif kebalikannya. Contohnya, jika

kelemahan perusahaan besar sekali dibandingkan dengan rata – rata

industri, nilainya adalah 1, sedangkan jika kelemahan perusahaan dibawah

rata – rata industry nilainya adalah 4.

4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk

memperoleh pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor

pembobotan untuk masing - masing faktor yang nilainya bervariasi mulai

dari 4,0 (Outstanding) sampai 1,0 (Poor).

5) Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa

faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.

6) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor

pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini

menunjukan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor -
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faktor strategis internalnya. Skor total ini dapat digunakan untuk

membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainya dalam

kelompok industri yang sama.


