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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Perencanaan Strategis  

Perencanaan strategis (strategic plan) merupakan sebuah instrument 

manajemen. Sebagaimana instrument pada manajemen lainnya, perencanaan 

strategis digunakan untuk satu tujuan saja yaitu membantu organisasi dalam 

menjalankan tugasnya dengan baik, dengan memusatkan perhatian pada sumber 

daya organisasi, menjamin unsur organisasi agar dapat bekerja secara sinergis 

menuju sasaran yang sama menilai dan menyesuaikan arah oraganisasi dalam 

merespon sebuah perusahaan lingkungan. Menurut Philip Kotler (1996), 

perencanaan strategis adalah proses manajerial untuk mengembangkan dan 

mempertahankan kesesuaian yang layak antara sasaran dan sumber daya 

perusahaan dengan peluang-peluang pasar yang berubah. Sedangkan menurut 

Salusus (2004) perencanaan strategis merupakan komponen menajemen strategis 

yang berguna untuk memperjelas tujuan dan sasaran, memelih berbagai kebijakan 

terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya, serta menciptakan 

pedoman dalam menerjemahkan kebijakan organisasi. 

 
2.2  Perencanaan Strategis STI 

Menurut Ward dan Peppard (2002) perencanaan strategis STI merupakan 

proses identifikasi portofolio aplikasi SI berbasis komputer yang nantinya 

mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan 

tujuan bisnisnya. Perencanaan strategis STI mempelajari pengaruh STI terhadap 

kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam memilih langkah-langkah 
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strategis. Menurut Cassidy (2006), perencanaan adalah suatu harapan dalam 

penetapan tujuan organisasi/perusahaan dan membuat sebuah rumusan sistem 

perencanaan yang secara menyeluruh sehingga seluruh pekerjaan dapat 

diintegrasikan dan dikoordinasikan untuk mencapai sebuah tujuan 

organisasi/perusahaan. Sedangkan menurut Turban (2003) perencanaan strategis 

STI merupakan sekumpulan tujuan jangka panjang yang menggambarkan tujuan 

sistem dan arsitektur teknologi informasi untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat di simpulkan bahwa 

perencanaan STI adalah sebuah proses jangka panjang dan dalam jangka waktu 

tertentu dimana perencanaan tersebut berguna untuk membantu organisasi/ 

perusahaan dalam melakukan perencanaan STI perusahaan di masa yang akan 

datang untuk membantu mengembangkan proses bisnis dan mengintegrasikan 

seluruh kegiatan bisnis sehingga dapat mencapai tujuan organisasi 

Keterkaitan antara strategi SI, strategi bisnis dan strategi TI adalah strategi 

bisnis merumusakan sasaran, arah dan kebijakan organisasi. Karenanya strategi 

bisnis menjadi acuan bagi arah bisnis yang sedang berjalan. Strategi TI digunakan 

untuk mendefinisikan pemenuhan kebuatuhan organisasi akan sistem dan 

informasi. Sedangkan strategi SI menentukan aplikasi sistem informasi apa saja 

yang dibutuhkan organisasi. Hubungan tersebut dapat terlihat pada gambar 2.1 

sebagai berikut: 

Menurut Ward and Peppard (2002) beberapa kemungkinan dampak buruk 

yang terjadi bila sebuah organisasi tidak memiliki perencanaan strategi STI 

adalah: 
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1. Sistem aplikasi tidak terintegrasi, yang masing-masing tidak memiliki 

hubungan secara sistem; 

2. Kurangnya informasi bagi pengambilan keputusan (manajemen) 

 

 

Gambar 2.1 Hubungan antara strategi bisnis, strategi SI, dan Strategi TI 

(Ward dan Peppard, 2002) 

3. Ketidaksepahaman antara pengguna dengan tenaga ahli TI 

4. Strategi teknologi tidak seragam. Sehingga menyulitkan integrasi sistem; 

5. Investasi TI yang sektoral menyebabkan tidak efisienya proses secara 

keseluruhan; 

6. Penggunaan sistem informasi lebih pendek dari yang diharapkan  

Selain itu perencanaan strategis STI ini juga beguna untuuk mengetahui 

pengaruh STI terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam 
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menentukan langkah – langkah strategisnya. Perencanaan strategis STI ini juga 

dapat menjelaskan tools, teknik, dan kerangka kerja bagi manajemen untuk 

menyelaraskan strategi STI dengan strategi bisnis, bahkan mencari kesempatan 

baru melalui penerapan teknologi yang inovatif. 

 
2.3  Metodologi Strategi STI Ward dan Peppard 

Pendekatan metodologi versi Ward dan Peppard ini dimulai dari kondisi 

investasi STI dimasa lalu yang kurang bermanfaat bagi tujuan bisnis organisasi 

dan menangkap peluang bisnis, serta fenomena meningkatkan keunggulan 

kompetitif suatu organisasi karena mampu memanfaatkan STI dengan maksimal. 

Kurang bermanfaatnya investasi STI bagi organisasi disebabkan karena 

perencanaan strategis STI yang lebih fokus ke teknologi, bukan berdasarkan 

kebutuhan bisnis. 

 

Gambar 2.2 Model strategis STI (Ward dan Peppard, 2002) 
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Metodologi versi ini terdiri dari tahapan masukan dan tahapan keluaran (Ward 

& Peppard, 2002). Tahapan masukan terdiri dari: 

1.  Analisis lingkungan bisnis internal, yang mencakup aspek-aspek strategi 

bisnis saat ini, sasaran, sumber daya, proses, serta budaya nilai-nilai bisnis 

organisasi. 

2.  Analisis lingkungan bisnis eksternal, yang mencakup aspek-aspek ekonomi, 

industri, dan iklim bersaing perusahaan. 

3.  Analisis lingkungan STI internal, yang mencakup kondisi STI organisasi dari 

perspektif bisnis saat ini, bagaimana kematangannya (maturity), bagaimana 

kontribusi terhadap bisnis, keterampilan sumber daya manusia, sumber daya 

dan infrastruktur teknologi, termasuk juga bagaimana portofolio dari STI yang 

ada saat ini. 

4. Analisis lingkungan STI eksternal, yang mencakup tren teknologi dan 

peluang pemanfaatannya, serta penggunaan STI oleh kompetitor, pelanggan 

dan pemasok. 

Sedangkan tahapan keluaran merupakan bagian yang dilakukan untuk 

menghasilkan suatu dokumen perencanaan strategis STI yang isinya terdiri dari: 

1.   Strategi SI bisnis  

Strategi yang mencakup bagaimana setiap unit/fungsi bisnis akan 

memanfaatkan STI untuk mencapai sasaran bisnisnya, portofolio aplikasi dan 

gambaran arsitektur informasi. 

2 Strategi TI 
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 Strategi yang mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelolaan teknologi dan 

sumber daya manusia STI. 

3.  Strategi Manajemen STI 

Menurut Indrajit (2000) Strategi yang mencakup elemen-elemen umum yang 

diterapkan melalui organisasi, untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan 

STI yang dibutuhkan. 

Beberapa teknik/metode analisis yang digunakan dalam perencanaan 

strategis STI pada metodologi ini, mencakup analisis analisis Value Chain 

,SWOT, analisis Five Forces Competitive, Critical Succes Factors, Balanced 

Scorecard, dan McFarlan’s Strategic Grid. 

 
2.4  Analisa Value chain  

Analisa value chain dilakukan untuk memetakan seluruh proses bisnis yang 

terjadi dalam organisasi menjadi dua kategori aktivitas, yaitu aktivitas utama dan 

aktivitas pendukung. Mengacu pada dokumen organisasi yang menyebutkan tugas 

dan fungsi setiap unit kerja berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap 

proses kerja yang terjadi di masing-masing unit kerja, secara diagram value chain 

dapat terlihat seperti gambar 2.3 dibawah ini. 

Aktivitas utama yaitu sebuah aktivitas yang berhubungan dengan 

penciptaan fisik produk, penjualan dan distribusi produk kepada pembeli serta 

servis setelah adanya penjualan. Menurut Porter (1992) dalam aktivitas utama 

terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu: 
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Gambar 2.3 Proses Porter’s Value Chain Analysis 

1. Logistik Masuk (Inbound Logistics) adalah kegiatan yang diperlukan untuk 

menerima, menyimpan, dan mendistribusikan bahan baku, dan termasuk pula 

hubungan dengan para pemasok (suppliers) 

2. Operasional (Operations) adalah kegiatan yang berhubungan dalam 

mengubah input menjadi produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. 

Kegiatan operasional ini seperti permesinan, perkitan, percetakan dan yang 

lainnya yang berkaitan dengan proses operasional atau produksi.  

3. Logistik Keluar (Outbound Logistics) adalah kegiatan yang berhubungan 

dengan mengumpulkan, menyimpan dan mendistribusiakan produk 

4. Pemasaran dan Penjualan (Marketing and Sales) adalah  kegiatan mulai 

dari menginformasikan para calon pembeli mengenai produk dan/atau jasa, 

mempengaruhi mereka agar membelinya dan memfasilitasi pemeblian mereka 

5. Pelayanan (Service) adalah kegiatan yang berupa penyediaan layanan yang 

bertujuan untuk mempertahankan nilai produk sehingga pelanggan 

mendapatkan nilai dan keuntungan dari produk atau jasa.  
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Aktivitas pendukung yaitu kegiatan yang dapat membantu perusahaan dalam 

menyediakan dukungan yang diperlukan untuk berlangsungnya kegiatan primer 

sevara berkelanjutan.  

1.  Procurement adalah pengadaan berbagai masukan atau suber daya untuk 

suatu perusahaan/ organisasi 

2. Technology Development dimana kegiatan yang berupa desain produk dan 

proses, production engineering. Kegiatan ini berguna bagi keunggulan 

kompetitif sebuah industri.  

3. Human Resource Management meliputi segala aktivitas SDM perusahaan 

dari perekrutan,pemecatan, penentuan upah, kompensasi, hingga training. 

4. Film Infrastructure diperlukan untuk mendukung keperluan suatu perusahaan 

dan menselaraskan kepentingan dari berbagai bagian, seperti  bagian keuangan 

(finance), bagian HRD, dan bagian pembelian (purchase). 

 

2.5  Analisa SWOT 

 Menurut Fred R (2006) semua organisasi memiliki kekuatan dan 

kelemahan dalam area fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang sama 

kuatnya atau lemahnya dalam semua area bisnis. Kekuatan/kelemahan internal, 

digabungkan dengan peluang/ancaman dari eksternal dan pernyataan misi yang 

jelas, menjadi dasar untuk penetapan tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi 

ditetapkan dengan maksud memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi 

kelemahan 

Berikut ini merupakan penjelasan dari SWOT David Fred R (2006) yaitu : 
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1.  Kekuatan (Strenghts) 

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keungulan-keungulan 

lain yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang 

dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani. Kekuatan adalah 

kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di 

pasar 

2.   Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, 

keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. 

Keterbatasan tersebut daoat berupa fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan 

manajemen dan keterampilan pemasaran dapat merupakan sumber dari kelemahan 

perusahaan. 

3.  Peluang (Opportunities) 

Peluang adalah situasi penting yang mengguntungkan dalam lingkungan 

perusahaan. Kecendrungan – kecendrungan penting merupakan salah satu sumber 

peluang, seperti perubahaan teknologi dan meningkatnya hubungan antara 

perusahaan dengan pembeli atau pemasokk merupakan gambaran peluang bagi 

perusahaan. 

4.  Ancaman (Threats) 

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungan dalam 

lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi 

sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan 
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pemerintah yang baru atau yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi 

kesuksesan perusahaan. 

Analisa SWOT adalah analisa yang di lakukan oleh organisasi / perusahaan 

untuk mengetahui kondisi internal dan eksternalnya, dan kemudian hal tersebut di 

gunakan untuk dasar dalam melakukan strategi program kerja. Untuk faktor 

internal yang dilakukan analisis adalah kekuatan (Strength) & kelemahan 

(Weakness) perusahaan/organisasi, sedangkan untuk faktor eksternal yang 

dilakukan analisis yaitu mencakup peluang perusahaan (Opportunity) dan 

tantangan bagi perusahaan (Threats). 

 

K 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Matriks SWOT 

Berikut adalah penjelasan strategi S-0, S-T, W-O dan W-T sebagai berikut: 

EKUATAN 

(STRENGHT) 

ANCAMAN 

(THREATS) 

PELUANG 

(OPPORTUNITI
ES) 

KELEMAHAN 

(WEAKNESS) 

STRATEGI S-0 STRATEGI W-O 

STRATEGI S-T STRATEGI W-T 
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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 Threats). 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 Threats). Strategi ini berdasarkan kegiatan yang 

bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada  

 
2.6  Analisis Porter’s Five Forces 

Menurut Porter dalam Tarigan (2007), menawarkan suatu pendekatan 

yang sistematis dengan skala yang lebih luas untuk melihat kompetisi yang terjadi 

dalam suatu industry yang berguna sebagai masukan dalam merumuskan strategi 

bisnis suatu organisasi atau perusahaan.  

 

Gambar 2.5 Model Porter’s Five Forces 



18 
 

Menurut porter kelima kekauatan yang menjadi pengaruh terhadap kompetisi di 

suatu perusahaan adalah  

1.  Ancaman dari pesaing baru ancaman, dari pendatang baru sangat tergantung 

dari hambatan masuk dalam suatu industri (barriers to entry). Ada enam jenis 

hambatan masuk, yaitu: skala ekonomi, diferensiasi produk, kebutuhan modal 

untuk sebuah perusahaan, biaya peralihan, akses ke jaringan distribusi, dan 

kebijakan pemerintah.  

2.  Ancaman dari produk atau jasa pengganti, ancaman produk substitusi terjadi 

apabila konsumen dihadapkan pada kecilnya biaya untuk beralih ke produk lain 

(switching cost) atau jika produk substitusi itu mempunyai harga yang lebih 

murah atau kualitasnya sama atau bahkan dengan kualitas yang lebih tinggi 

dari produk-produk lainnya pada suatu industri. Ancaman terbesar dari produk 

pengganti terjadi apabila di pasar terdapat suatu produk pengganti dengan 

kualitas lebih baik dan harganya lebih murah sehingga konsumen dengan cepat 

beralih ke produk tersebut.  

3. Tingkat persaingan antar perusahaan, tingkat persaingan dipengaruhi beberapa 

faktor, yaitu jumlah kompetitor, tingkat pertumbuhan industri, karakteristik 

produk atau servis, biaya tetap yang besar, kapasitas dan besar hambatan 

keluar. Tingkat persaingan antar perusahaan dalam suatu industri meningkat 

apabila setiap perusahaan berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya, 

meningkatkan pangsa pasarnya, meningkatkan aktivitas pemasarannya atau 

dengan kata lain setiap perusahaan berusaha untuk berkembang lebih besar 

lagi. Meningkatnya tingkat persaingan juga dapat disebabkan oleh tingginya 
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biaya untuk keluar dari suatu industri (high exit barrier) yang menyebabkan 

perusahaan mengalami kesulitan jika ingin keluar dari industri yang 

dimasukinya selama ini.  

4. Kekuatan tawar-menawar pemasok, kekuatan tawar-menawar dari pemasok 

sangat tergantung dari jumlah pemasok yang ada dan ragam produk yang 

ditawarkan. Apabila jumlah pemasok untuk suatu industri relatif sedikit, 

sedangkan perusahaan yang membutuhkan barang pasokannya cukup banyak 

maka posisi tawar pemasok sangat kuat demikian pula sebaliknya. Pemasok 

dapat mempengaruhi industri lewat kemampuan mereka untuk menaikkan 

harga atau pengurangan kualitas produk atau servis. Kekuatan tawar menawar 

pemasok menjadi kuat apabila berdapat beberapa kondisi sebagai berikut: 

jumlah pemasok sedikit, produk/servis yang ditawarkan memiliki keunikan 

tersendiri dan mampu menciptakan swicthing cost yang besar, tidak tersedia 

produk substitusi, pemasok mampu melakukan integrasi ke depan dan 

mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk sama seperti yang dihasilkan 

perusahaan.  

5. Kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar dari pembeli 

sangat tergantung dari jumlah pembeli dan jumlah perusahaan yang menjual 

produk yang dibutuhkan oleh pembeli.  

Tujuan utama dari analisis industri dengan menggunakan pendekatan 

analisis Porter’s Five Forces adalah mengetahui posisi perusahaan diantara 

perusahaan lainnya yang sejenis di dalam suatu industri. Dengan analisis ini 

diharapkan setelah mengetahui posisinya dalam industri maka perusahaan dapat 
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mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan diri 

menghadapi persaingan yang ada di lingkup industri tersebut 

 
2.7  Analisis Critical Success Factor (CSF) 

Critical Success Factor menurut Tozer dalam Tarigan (2007) 

dikemukakan oleh John Rockhart pada tahun 1979, merupakan suatu ketentuan 

dari organisasi dan lingkungannya yang berpengaruh pada keberhasilan atau 

kegagalan organisasi.  

Tujuan dari CSF yang dikutip Tarigan dari Ward dan Peppard adalah 

menginterpretasikan objektif secara lebih jelas untuk menentukan aktivitas yang 

harus dilakukan dan informasi apasaja yang dibutuhkan. Menurut Sutomo (2015) 

peranan CSF dalam perencanaan strategis adalah sebagai penghubung antara 

strategi bisnis organisasi dengan strategi SI-nya, memfokuskan proses 

perencanaan strategis SI pada area yang strategis, memprioritaskan usulan aplikasi 

SI dan mengevaluasi strategi SI, seperti terlihat pada gambar 2.6 dibawah ini 

 

Gambar 2.6. Critical Success Factor (Ward dan Peppard, 2002) 
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2.8  Balanced Scorecard 

 Balanced Scorecard (BSC) meruapakan konsep manajemen yang 

diperkenalkan Robert Kaplan pada tahun 1992 sebagai perkembangan dari konsep 

pengukuran kinerja (Performance Measurement) yang mengukur kinerja 

perusahaan. Kaplan memertajam konsep pengukuran kinerja dengan menentukan 

suatu pendekatan efektif yang seimbang, dalam mengukur kinerja strategi 

perusahaan. Pendekatan tersebut berdasarkan empat perspekti, diantaranya: 

finansial pelanggan, proses bisnis internal dan pembelajaran dan pertumbuhan. 

 Menurut Mulyadi (2001), Balanced Scorecard terdiri dari dua kata, yakni 

kartuskor (Scorecard) dan berimbang (Balanced). Kartu skor adalah kartu yang 

digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat 

digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh seseorang di 

masa depan. Kata berimbang dimaksudkan bahwa kinerja personil diukur secara 

berimbang dari dua aspek, yaitu keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan 

jangka panjang, intern dan ekstern. 

 Balanced Scorecard terdiri atas tolak ukur keuangan yang menunjukan 

hasil dari tindakan yang diambil sebagaimana ditunjukan pada tiga perspektif 

tolok ukur operasional lainya yaitu, kepuasan pelanggan, proses internal, dan 

kemampuan berorganisasi untuk belajar dan melakukan perbaikan. 

 Membuat suatu Balanced Scorecard harus dimulai dari penerjemahan 

strategi dan misi perusahaan ke dalam sasaran dan tolok ukur yang secara 

spesifik. Dalam perkembanganya, Balanced Scorecard kemudian dikembangkan 

untuk menghubungkan tolak ukur bisnis dengan strategi perusahaan. Menurut 
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Kaplan dan Norton (2000), Balanced Scorecard merupakan suatu kerangkan 

manajemen yang menerjemahkan misi dan startegi ke dalam berbagai tujuan dan 

ukuran, yang tersusun ke dalam empat perspektif yang terdiri dari finansial, 

pelanggan, proses bisnis, internal dan pembelajaran dan pertumbuhan. 

 

Gambar 2.7 Model Balanced Scorecard (Kaplan dan Norton,2000). 

2.8.1 Keunggulan BSC 

Menurut Mulyadi (2001), Balanced Scorecard memiliki keunggulan 

sebagai berikut:  

1. Komprehensif  
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Balanced Scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam perencanaan 

strategis, dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif keuangan, meluas 

ke tiga perspektif yang lain: pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan 

pertumbuhan. Perluasan perspektif tersebut meghasilkan manfaat diantaranya:  

•  Menjanjikan kinerja keuangan yang berlipatganda dan berkesinambungan, 

karena dalam perencanaan, perhatian dan usaha personel difokuskan ke 

perspektif nonkeuangan; perspektif yang di dalamnya terletak pemacu 

sesungguhnya kinerja keuangan.  

•  Memampukan perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks, 

karena Balanced Scorecard menghasilkan rencana yang mencakup perspektif 

luas (keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan 

pertumbuhan), sehingga rencana yang dihasilkan mampu dengan kompleks 

merespon perubahan lingkungan 

2. Koheren  

Balanced Scorecard membangun hubungan sebab-akibat (causal relationship) 

di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. 

Kekoherenan juga berarti dibangunnya hubungan sebab-akibat antara keluaran 

yang dihasilkan sistem perumusan strategi dengan keluaran yang dihasilkan 

sistem perencanaan strategis. Sasaran strategis yang dirumuskan dalam sistem 

perencanaan startegik merupakan penerjemahan visi, tujuan, dan strategi yang 

dihasilkan sistem perumusan strategi 

3. Berimbang  

Keseimbangan sasaran strategis yang dihasilkan oleh sistem perencanaan 

strategis penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berkesinambungan.  
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4. Terukur  

Keterukuran sasaran strategis yang dihasilkan oleh sistem perencanaan 

strategis menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategis yang dihasilkan oleh 

sistem tersebut. Balanced Scorecard mengukur sasaransasaran strategis yang sulit 

untuk diukur. Sasaran-sasaran strategis di perspektif pelanggan, proses bisnis 

internal, dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah diukur, namun 

dalam pendekatan balanced scorecard, sasaran di ketiga perspektif nonkeuangan 

tersebut ditentukan ukurannya agar dapat dikelola, sehingga dapat diwujudkan. 

Dengan demikian, keterukuran sasaran-sasaran strategis di ketiga perspektif 

tersebut menjanjikan perwujudan berbagai sasaran strategis nonkeuangan, 

sehingga kinerja keuangan dapat berlipatganda dan berkesinambungan. 

 
2.8.2  IT Balanced Scorecard 

 IT Balanced Scorecard merupakan hasil adopsi yang dilakukan 

Grembergen (2000) dari Balanced Scorecard yang dipopulerkan sebelumnya oleh 

Kaplan dan Norton. IT Balanced Scorecard melihat bahwa customer dari divisi IT 

adalah user dan kontribusi dari divisi IT dilihat dari pandangan manajemen, 

sementara Internal Business Process melihat bagaimana aplikasi yang di 

kembangkan oleh IT disampingkan ke user. Secara garis besar, hasil dari adopsi 

Balanced Scorecard menjadi IT Balanced Scorecard adalah sebagai berikut 

 
Gambar 2.8 Mapping BSC – IT BSC (Grembergen, 2000) 
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Menurut Grembergen (2000) Ada empat perspektif dalam IT Balanced Scorecard 

yaitu: 

1. Business/Coorporate Contribution Perspective 

Mengevaluasi kinerja teknologi informasi dan sistem informasi berdasarkan 

pandangan dari manajemen eksekutif para direktur dan shareholder dan 

menangkap nilai bisnis dari investasi IT 

2. User Orientation Perspective 

Mengevaluasi kinerja teknologi informasi dan sistem informasi berdasarkan 

pandangan dari pengguna dengan tujuan untuk melakukan evaluasi pengguna 

IT 

3. Operational Excellence Perspective 

Menilai kinerja teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi proses TI yang 

digunakan. Berdasarkan pada proses TI yang digunakan untuk mendukung 

bisnis 

4. Future Orientation Perspective 

Menggambarkan seberapa baik teknologi informasi memposisikan diri untuk 

kebutuhan-kebutuhan di masamendatang. Mewakili SDM dan sumber saya 

teknologi yang dibutuhkan oleh IT unutk memberikan layanannya. 

 
2.9  Portofolio Mc Farlan  

McFarlan strategic grid digunakan untuk memetakan aplikasi STI 

berdasarkan konstribusinya terhadap organisasi. Pemetaan dilakukan pada empat 

kuadran (strategic, high potential, key operation, and support). Dari hasil 

pemetaan tersebut didapat gambaran konstribusi sebuah aplikasi SI terhadap 
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organisasi dan pengembangan dimasa mendatang (Ward dan Peppard, 2002) 

keempat kuadran tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

Tabel 2.1 Tabel Pemetaan aplikasi menurut Mc Farlan 

STRATEGIC HIGH POTENTIAL 

Aplikasi yang kritikal untuk 

keberlangsungan strategi bisnis yang 

akan datang 

Aplikasi yang mungkin penting 

dalam mencapai kesusksesan di 

masa yang akan datang 

KEY OPERATIONAL SUPPORT 

Apliakasi yang sekarang di gunakan 

untuk mencapai kesuksesan 

Aplikasi yang penting tetapi tidak 

kritikal  

 

1. Kuadran Strategic, semua sistem informasi yang berada pada kuadran ini 

merupakan sistem informasi yang di anggap berpengaruh signifikan terhadap 

kelangsungan bisnis di masa yang mendatang.  

2. Kuadran High Potential, kebutuhan tehadapt STI dianggap mampu 

memberikan keunggulan kompetitif bagi kelangsungan bisnis organisasi, dengan 

demikian sistem informasi ini berpotensi memberikan kesuksesan pada 

kelangsungan bisnis di masa yang mendatang. 

3. Kuadran Key Opertional, sistem informasi pada kuadran ini memberikan 

kemudahan atau operasional suatu organisasi, dan penggunaan aplikasi/sistem 

informasi pada kuadran key operational ini hanya memenuhi kebutuhan bisnis 

internal saja 

4. Kuadran Support, kuadran ini merupakan kuadran yang di tempati oleh sistem 

informasi pendukung pada bagian transaksi bisnis organisasi. Meskipun sistem 
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informasi yang terdapat pada kuadran ini bersifat penting bagi namun 

ketergantungan bisnis pada aplikasi ini sangat kecil 

Untuk melakukan klasifikasi terhadap aplikasi yang telah di analisis dalam 

4 kuadran McFarlan yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk 

menganalisisnya. Berikut adalah pertanyaan yang dapat digunakan:  

a. Menghasilkan keuntungan kompetitif yang jelas bagi perusahaan? (Ya/Tidak) 

b. Dapat digunakan dalam pencapaian tujuan bisnis yang spesifik atau sebagai 

faktor penentu keberhasilan? (Ya/Tidak) 

c. Dapat mengatasi kerugian bisnis yang berkaitan dengan pesaing perusahaan? 

(Ya/Tidak) 

d. Dapat menghindarkan dari resiko bisnis yang akan menjadi masalah utama di 

masa yang akan datang? (Ya/Tidak) 

e. Dapat meningkatkan produktivitas bisnis dengan mengurangi biaya jangka 

panjang? (Ya/Tidak) 

f. Dapat memberikan manfaat yang belum dapat diketahui tapi memungkinkan 

untuk menghasilkan poin a dan b? (Ya/Tidak) 

Pada tabel di bawah ini adalah jawaban atas pertanyaan yang di ajukan dan 

diklarifikasi berdasarkan ada atau tidaknya jawaban “YA”. Apabila pertanyaan 

yang menghasilkan jawaban “YA” berada pada lebih satu kolom, maka harus 

dinilai ulang dengan memisahkan menjadi sub modul proyek. Jika hal ini tidak 

dilakukan, maka resiko kegagalan menjadi lebih tinggi. 

Keterangan tabel: 

(i) Jika salah satu berlaku, maka ada pertanyaan tambahan yaitu “Apakah jelas 

bagi keuntungan bisnis dan bagaimana cara mendapatkannya?”. Jika jawaban 
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atas pertanyaan tersebut adalah “Ya” maka dapat dikategorikan kedalam 

kuadran strategic. Namun jika jawabannya adalah “Tidak”, maka 

dikategorikan kedalam kuadran high potential. 

Tabel 2.2. Matriks McFarlan 

Pertanyaan 
Kuadran McFarlan 

High Potential Strategic Key Operational Support 

A  Ya (i)   

B  Ya (i)   

C   Ya  

D   Ya  

E    Ya 

F   Ya (ii) Ya (ii) 

G Ya    

 

Keterangan tabel: 

(ii) Jika salah satu berlaku, maka ada pertanyaan tambahan yaitu “Apakah jelas 

bagi keuntungan bisnis dan bagaimana cara mendapatkannya?”. Jika jawaban 

atas pertanyaan tersebut adalah “Ya” maka dapat dikategorikan kedalam 

kuadran strategic. Namun jika jawabannya adalah “Tidak”, maka 

dikategorikan kedalam kuadran high potential. 

Untuk memperjelas, pertanyaan berikut perlu ditanyakan, yaitu “Akankah 

kegagalan yang akan diperoleh lebih signifikan terhadap resiko bisnis?”. Jika 

jawaban atas pertanyaan tersebut adalah “Ya” maka dapat dikategorikan kedalam 
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kuadran key operational. Namun jika jawabannya adalah “Tidak”, maka 

dikategorikan ke dalam kuadran support 
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