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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Layanan Sistem dan Teknologi 

Menurut Evans dan Macfarlane (2001), Layanan Sistem dan Teknologi 

Informasi (STI) merupakan suatu komposit terpadu yang terdiri atas sejumlah 

komponen, seperti proses manajemen, hardware, software, fasilitas, dan orang 

yang menyediakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan 

manajemen. Layanan Sistem dan Teknologi Informasi (STI) merupakan layanan 

yang berasal dari penggunaan fasilitas yang mendukung akses informasi kepada 

pengguna dalam proses bisnis melalui penciptaan, manajemen, dan optimalisasi.   

Berbagai layanan STI yang ditawarkan oleh PPTI kepada sivitas sebagai 

pengguna berfungsi untuk mendukung proses bisnis Stikom Surabaya sehingga 

dapat mencapai visi, misi, dan tujuan. Dukungan dalam mencapai hal tersebut 

dapat dimulai dengan melakukan pengelolaan layanan STI untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan. Pelayanan yang baik akan meningkatkan produktivitas dari 

Stikom Surabaya. Peningkatan layanan di PPTI Stikom Surabaya dapat dilakukan 

dengan dengan salah satunya yaitu melakukan pembuatan Service Strategy yang 

bertujuan untuk membentuk sebuah portfolio tentang paket-paket layanan TI yang 

akan digunakan oleh PPTI dalam mendukung visi, misi, dan tujuan Stikom 

Surabaya. 
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2.2 IT Services Management 

Layanan atau service yaitu cara memberikan nilai tambah kepada 

pengguna dengan menyediakan fasilitas agar pengguna dapat mencapai 

keinginannya (Cannon, 2011). Fasilitas yang dimaksud oleh layanan yaitu berupa 

peningkatan performa dari kegiatan yang terkait dan menurunkan dampak yang 

terjadi. Batasan yang dimaksud yaitu mulai dari terbatasnya teknologi yang 

digunakan, kurangnya biaya atau kapasitas, regulasi dan lainnya. Hasil akhir dari 

pelayanan ini yaitu meningkatkan probabilitas agar tujuan akhir dapat tercapai. 

Biaya tentunya harus dikelola dengan baik agar pelayanan dapat berjalan 

dengan baik. Biaya pelayanan jika digambarkan dalam bentuk finansial menjadi 

Return on Investment (ROI) dan Total Cost of Ownership (TCO). Biaya yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan suatu pelayanan tentunya diperhatikan oleh 

pengguna, karena dari biaya yang dikeluarkan dan layanan yang diberikan oleh 

penyedia layanan tentunya dapat terlihat nilai tambah yang dirasakan oleh 

pengguna. Selain itu pengguna juga memperhatikan bagaimana penyedia layanan 

menawarkan layanan STI. 

Dalam hal pelayanan, tentunya kepuasan pengguna juga perlu untuk 

diperhatikan. Kendala yang sering dihadapi oleh penyedia layanan ketika 

memperhatikan kepuasan pengguna yaitu permintaan yang terus berubah seiring 

dengan jalannya waktu, dan penyedia layanan merasa kesulitan untuk mengikuti 

perubahan tersebut. Pelayanan dikategorikan menjadi 3, yaitu:(1) Core Services, 

(2) Enabling Services, (3) Enhancing Services. 

Layanan STI tidak hanya sekedar memberikan layanan saja, tetapi dalam 

setiap layanan, proses manajemen atau infrastruktur komponen terdapat siklus 
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hidup yang perlu diatur dan dipertimbangkan dalam bentuk desain strategi dan 

transisi operasi untuk perbaikan berkelanjutan. Input dalam manajemen layanan 

STI adalah sumber daya dan kemampuan yang mewakili aset penyedia layanan. 

Sedangkan outputnya adalah layanan yang memberikan nilai kepada pengguna 

Manajemen layanan STI yang efektif itu sendiri merupakan aset strategis 

dari penyedia layanan yang menyediakan kemampuan untuk melaksanakan bisnis 

utama dalam memberikan nilai kepada pengguna melalui pemenuhan kepuasan 

pengguna yang ingin dicapai. Sistem manajemen pelayanan yang efektif dapat 

dicapai dengan menerapkan Best practice yang telah terbukti dapat meningkatkan 

efektivitas kinerja. Best practice yang baik dapat datang dari berbagai sumber, 

bisa berasal dari kerangka kerja yang umum (seperti ITIL, COBIT dan CMMI), 

standar (seperti ISO / IEC 20000 dan ISO 8100), dan pengetahuan milik individu 

dan organisasi (Cartlidge, 2007). 

 

2.3 Information Technology and Infrastructure Library 

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) merupakan salah 

satu standar kerangka kerja yang digunakan dalam bidang TI untuk 

menyelaraskan pelayanan TI dengan kebutuhan bisnis. ITIL menyediakan 

kerangka kerja bagi tata kelola TI, pengelolaan layanan TI, dan berfokus pada 

pengukuran terus-menerus dan perbaikan kualitas layanan TI yang diberikan, baik 

dari sisi bisnis dan perspektif pengguna. Fokus ini merupakan faktor utama dalam 

keberhasilan ITIL di seluruh dunia dan telah memberikan kontribusi untuk 

penggunaan produktif dan memberikan manfaat yang diperoleh organisasi dengan 

pengembangan teknik dan proses sepanjang organisasi berjalan (Cartlidge, 2007). 
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Dalam fokusnya untuk perbaikan kualitas TI yang diberikan, terbentuk sebuak 

siklus hidup dalam ITIL seperti pada gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 ITIL Service Lifecycle (Sumber : ITIL.org) 

 

2.4 Service Strategy 

Service Strategy merupakan salah satu tahapan di dalam siklus hidup 

ITIL, dimana Service Strategy memberikan panduan kepada pengimplementasi IT 

Service Management (ITSM) tentang bagaimana memandang konsep ITSM bukan 

hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi dalam memberikan, mengelola, 

ataupun mengoperasikan layanan TI tetapi juga sebagai sebuah aset strategis 

perusahaan. Selain itu, Service Strategy juga mendefinisikan bagaimana penyedia 

layanan akan memanfaatkan layanan untuk mencapai hasil akhir bisnis sesuai 

dengan keinginan dari pengguna dan penyedia layanan. 

Dalam Service Strategy, terdapat lima proses untuk menentukan layanan 

TI yang menjadi acuan untuk mencapai hasil akhir bisnis, yaitu: 

1. Strategy Management for IT Services (Manajemen strategi untuk layanan TI) 

yang merupakan proses mendefinisikan dan mengelola perusahaan sesuai 
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dengan layanan yang diberikan. Tujuannya adalah agar penyedia layanan 

dapat mengetahui layanan apa saja yang akan diberikan kepada pengguna dan 

bagaimana cara penyedia layanan untuk memberikan layanan tersebut kepada 

pengguna. 

2. Service Portfolio Management (Manajemen Service Portfolio) merupakan 

proses pengelolaan IT Service Portfolio yaitu pengelompokan pelayanan yang 

akan digunakan oleh penyedia layanan dan bagaimana pelayanan yang 

digunakan tersebut berjalan (siklusnya). Tujuannya adalah memastikan 

bahwa perusahaan memiliki layanan TI yang seimbang dengan tujuan bisnis 

yang dicapai. 

3. Financial Management (Manajemen finansial layanan TI) merupakan proses 

pengelolaan sumber daya yaitu mengenai keuangan untuk memastikan bahwa 

penggunaan sumber daya sesuai untuk mencapai tujuan. Dalam proses ini, 

semua departemen dalam perusahaan ikut terlibat dalam proses manajemen 

finansial. Tujuan dari proses ini yaitu menyesuaikan biaya yang digunakan 

pelaksanaan layanan untuk memenuhi strategi. 

4. Demand Management (Manajemen permintaan) merupakan proses untuk 

memahami, mengantisipasi, dan mempengaruhi permintaan pengguna untuk 

pelayanan dan kapasitas yang disediakan untuk memenuhi permintaan 

tersebut.  Tujuannya adalah Memastikan bahwa permintaan pengguna dapat 

ditampung oleh kapasitas yang dimliki oleh perusahaan. 

5. Business Relationship Management (Manajemen hubungan bisnis) 

merupakan proses untuk membuat hubungan antara bisnis dengan pengguna 

pada tingkat strategis dan taktis. Tujuan dari proses ini ada 2, yaitu (1) 
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Menciptakan hubungan bisnis antara penyedia layanan dan pengguna yang 

berdasarkan kebutuhan pengguna, dan (2) Identifikasi kebutuhan pengguna, 

dan (3) Memastikan perubahan kebutuhan bisnis dapat diikuti oleh penyedia 

layanan. 

Proses perencanaan dilakukan pada proses pertama yaitu strategy 

management for IT services. Pada proses ini dilakukan pendefinisian mengenai 

jenis-jenis layanan TI apa saja yang akan diberikan kepada pengguna, dan 

bagaimana cara penyedia layanan TI menyampaikannya. Hasil akhir dari proses 

ini yaitu berupa strategi, taktik, dan operasional layanan TI. Ada 2 tahap yang 

dilakukan untuk menghasilkan hal tersebut, yaitu: 

1. Strategy Assessment, dimana tahap ini melakukan pendefinisian kondisi 

layanan yang ada saat ini, dan perubahan apa saja yang akan memiliki 

dampak bagi penyedia layanan. 

2. Strategy Generation, dimana tahap ini melakukan penentuan perspektif, 

positioning, rencana dari penyedia layanan yang digunakan untuk 

membentuk strategi yang membantu penyedia layanan mencapai tujuan 

bisnis. 

3. Strategy Execution, dimana tahap ini melakukan eksekusi strategi yang 

akan diterapkandi dalam perusahaan untuk menggantian portfolio yang 

sebelumnya sudah terbentuk. 

 

2.5 IT Service Portfolio 

IT Service Portfolio merupakan daftar layanan TI yang disediakan oleh 

penyedia layanan dan merupakan hasil representasi dari siklus hidup layanan TI. 
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IT Service Portofolio merupakan dokumen terstruktur yang terdiri atas 3 

komponen, yaitu: 

1. Service Pipeline yang merupakan jenis-jenis layanan TI yang masih dalam 

fase pertimbangan atau pengembangan, tetapi belum disediakan bagi 

pengguna. 

2. Service Catalogue merupakan jenis-jenis layanan TI yang aktif, termasuk 

pelayanan yang dalam pengembangan namun bisa diimplementasikan. Jenis-

jenis layanan TI yang masuk ke dalam kategori ini merupakan layanan TI 

yang telah diperhitungan biaya dan resikonya. 

3. Retired Services merupakan jenis-jenis layanan TI yang sudah tidak 

dipergunakan lagi, layanan TI yang ada di kategori ini masih digunakan pada 

pengguna yang pernah menerima layanan TI tersebut atau pengguna yang 

memiliki perjanjian. 

 

2.6 Analisis Strength, Weakness, Opportunity, and Threat 

Analisis SWOT merupakan alat perencanaan strategi yang digunakan 

untuk membantu perencanaan untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan 

dari dalam organisasi dengan peluang dan ancaman yang ada dari luar organisasi 

(Kurtz, 2008). Analisis SWOT dilakukan berdasarkan logika yang dapat 

memperkuat kekuatan perusahaan, dan memaksimalkan peluang yang dimiliki 

namun disisi lain juga dapat menekan kekurangan dan menghindari ancaman yang 

ada. Analisis SWOT dibentuk menjadi 4 kuadran, yaitu: 
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Gambar 2.2 Diagram Analisis SWOT (Sumber:Freddy Rangkuti, 2006) 

 

1. Kuadran I: dimana kuadran ini merupakan kondisi yang merupakan 

keunggulan perusahaan karena perusahaan dapat memanfaatkan Strength dan 

Opportunity. Strategi yang ada pada kuadran ini lebih kearah pertumbuhan 

agresif karena pertumbuhannya didukung kekuatan dan peluang yang 

merupakan keunggulan dari perusahaan. 

2. Kuadran II: Kuadran ini merupakan kondisi dimana perusahaan memiliki 

kekuatan, namun juga ada ancaman yang harus dihadapi. Strategi yang 

digunakan dalam kuadran ini yaitu strategi diversifikasi, dimana kekuatan 

dari perusahaan digunakan untuk menghindari ancaman yang mungkin 

terjadi. 

3. Kuadran III: Kuadran ini merupakan kondisi perusahaan memiliki peluang di 

dalam persaingan, namun kelemahan perusahaan menjadi kendala bagi 

perusahaan untuk menggunakan peluang tersebut untuk berkembang. 

4. Kuadran IV: Kuadran ini merupakan kondisi yang paling tidak 

menguntungkan bagi perusahaan, dan dapat menjadi berbahaya jika 

perusahaan tidak melakukan pengelolaan secara baik-baik. Kuadran ini berisi 
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kondisi perusahaan yang menjadi kendala, namun disatu sisi ada ancaman 

yang harus dihadapi. 

Kuadran yang dihasilkan dari analisis SWOT menunjukkan posisi 

perusahaan saat ini yang didapatkan melalui perhitungan matriks Internal Factors 

Analysis Summary (IFAS) dan matriks External Factors Analysis Summary 

(EFAS). Menurut Rangkuti (2006), faktor kekuatan dan kelemahan yang 

digunakan untuk analisis SWOT berjumlah antara lima hingga sepuluh faktor agar 

perusahaan atau penyedia layanan dapat lebih fokus pada faktor-faktor yang 

teridentifikasi. Sehingga pada penelitian ini, jika faktor SWOT yang 

teridentifikasi lebih dari lima maka akan dilakukan seleksi berdasarkan prioritas 

dari penyedia layanan. Kemudian dilakukan pembentukan Matriks IFAS dan 

EFAS merupakan matriks yang digunakan untuk menyimpulkan dan 

mengevaluasi setiap faktor internal dan eksternal Menurut David (2011), ada 5 

langkah dalam pembuatan matriks tersebut antara lain: 

1. Susun faktor-faktor yang teridentifikasi sebagai kekuatan dan kelemahan 

(internal) atau peluang dan ancaman (eksternal). 

2. Berikan bobot pada setiap faktor mulai dari 0 yang berarti tidak penting 

hingga 1 yang berarti sangat penting. Bobot dari kekuatan atau peluang 

cenderung lebih tinggi daripada kelemahan atau ancaman. Total bobot dari 

semua faktor yaitu 1. 

3. Berikan rating antara 1 hingga 4 yang menunjukkan dampak dari kondisi 

perusahaan saat ini terhadap faktor yang dinilai, dimana 1 menunjukkan 

dampak yang kecil, 2 menunjukkan dampak secara umum, 3 menunjukkan 

dampak diatas rata-rata, dan 4 menunjukkan dampak yang sangat besar. 
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4. Kemudian bobot dan rating dikalikan untuk mendapatkan skor 

5. Jumlah semua skor dari setiap faktor sehingga menghasilkan skor organisasi. 

 

2.7 4P’s Strategy 

Strategi 4P (The Four Ps of Strategy) dikenalkan oleh Mintzberg pada 

tahun 1994 dimana bentuk strategi tersebut merupakan bentuk yang sangat 

penting ketika melakukan pembentukan strategi. Maksud dari strategi 4P yang 

dibuat oleh Mintzberg, yaitu: 

1. Perspective 

Perspektif mendefinisikan visi dan arahan dari organisasi. Perspektif dari 

sebuah strategi menunjukkan bisnis yang sedang dituju oleh perusahaan, 

bagaimana cara penyampaiannya kepada customer, bagaimana interaksinya, 

dan bagaimana penyediaannya. 

2. Positions 

Posisi mendefinisikan bagaimana perusahaan agar bersaing dengan eksternal 

perusahaan (penyedia layanan lainnya) dalam pasar. Posisi menjelaskan 

atribut dan kapabilitas dari penyedia layanan yang merupakan keunggulan 

yang membedakan dengan penyedia layanan lainnya. 

3. Plans 

Rencana berisi tentang bagiamana penyedia layanan akan melakukan masa 

transisi dari kondisi yang ada saat ini menjadi konsisi yang ingin dicapai, 

dimana rencana berisi tentang aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan untuk 

mencapai perspective dan position. 

4. Patterns 



15 

 

 

 

Pola mendeskripsikan kegiatan yang sedang berjalan, dan dapat diulang yang 

dilakukan oleh penyedia layanan dalam rangka untuk mencapai tujuan strategi. 


