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ABSTRAK 

CV Delta Raya adalah perusahaan manufaktur mebel indor yang berdiri 

sejak tahun 1998, memiliki permasalahan seperti investasi yang dilakukan tidak 

mendukung tujuan bisnis, tidak adanya pengendalian atas pemenuhan kebutuhan 

SI/TI, tidak ada perencanaan SI/TI di masa yang akan datang, data tidak 

terintegrasi, dan belum memiliki manajemen informasi yang baik. Dengan 

permasalahan yang ada CV Delta Raya perlu melakukan Perencanaan Strategis STI. 

Perencanaan strategis STI berdasarkan metode Ward and Peppard, 

perencanaannya berdasarkan kebutuhan bisnis. Perencanaan strategis STI 

dilakukan dalam 3 (tiga) tahap. Tahap awal berisi studi literatur, pengumpulan data, 

dan identifikasi masalah. Tahap penyusunan berisi analisis kondisi internal dan 

eksternal yang digunakan dalam penyusunan strategi bisnis. Selanjutnya 

merumuskan strategi SI bisnis perusahaan, strategi TI dan strategi manajemen 

SI/TI. Tahap akhir dilakukan penyusunan Future Application Portofolio dan 

penyusunan roadmap aplikasi. 

Penelitian ini menghasilkan dokumen Perencanaan Strategis STI, berisi 

solusi SI yang selaras dengan tujuan bisnis perusahaan yang agresif dengan strategi 

integrasi vertikal dan diversifikasi konglomerasi. Strategi TI berisi kebutuhan 

struktur jaringan perusahaan dan platform yang dibutuhkan untuk solusi SI. Strategi 

manajemen SI/TI berisi susunan organisasi bagian TI yang bertanggung jawab 

dalam pemenuhan solusi SI/TI perusahaan. Roadmap aplikasi telah sesuai prioritas 

di mana dimulai pada tahun 2020 hingga 2024 yang akan menghabiskan dana 

sebesar Rp 274.290.000. 

 

Kata kunci: Perencanaan Strategis STI, Ward and Peppard, CV Delta Raya, SI/TI.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

CV. Delta Raya adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di 

bidang manufaktur mebel dengan tipe mebel indor untuk keperluan rumah atau 

kantor. Berdiri pada tahun 1998, tutup pada tahun yang sama, dan kembali berdiri 

pada tahun 2011 dengan alamat Jl. Hassanudin 218 Junorejo, Batu, Jawa Timur dan 

di Jl. Makadam no 100, Sumberejo, Wonoayu, Sidoarjo. Saat ini CV Delta Raya 

memiliki pekerja lebih dari 120 orang dengan kapasitas produksi antara 3 hingga 4 

kontainer setiap bulannya yang di eksport keluar negeri. CV Delta Raya memiliki 

Visi “Memberikan Kepuasan dan Kenyamanan Bagi Pelanggan, Mewujudkan 

Industri Furnitur Yang Memiliki Daya Saing di Pasar Internasional”. 

Dalam menjaga kepuasan konsumen, CV Delta Raya konsultasi terhadap 

konsumen terkait keinginan dan spesifikasi mebel yang diinginkan, pada proses 

produksi untuk barang baru CV Delta Raya melayani pembuatan purwarupa, dari 

purwarupa ini akan dievaluasi oleh pelanggan untuk selanjutnya diproduksi lagi 

sesuai umpan balik konsumen. Dalam melakukan produksinya CV Delta Raya juga 

melakukan controling, yaitu pada proses pembelian bahan baku dan pada saat 

barang jadi. 

Permasalahan pertama yang dialami CV Delta Raya adalah investasi yang 

dilakukan saat ini tidak mendukung tujuan bisnis. Permasalahan ini terlihat pada 

pola pemenuhan kebutuhan SI/TI yang ada di sana, saat ini yang terjadi pemenuhan 

kebutuhan SI/TI yang ada pada CV Delta Raya hanya berdasarkan pada kebutuhan 

operasional harian saja. Hal tersebut berdampak pada penggunaan TI, perusahaan
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hanya mengadakan TI karena pada saat itu merasa butuh, tanpa pertimbangan 

terhadap keterkaitan dan kompabilitas kebutuhan bagian lainnya di masa yang akan 

datang. 

Permasalahan yang kedua yakni tidak ada pengendalian atas pemenuhan 

kebutuhan SI/TI. Yang terjadi pada CV Delta Raya saat ini, pada saat melakukan 

pemenuhan kebutuhan SI/TI hanya berdasarkan permintaan karyawan terkait. 

Perusahaan selama ini tidak mempertimbangkan spesifikasi terkait SI/TI apa yang 

dibutuhkan karyawan pada divisi di mana ia berkarya. Akibatnya biaya yang 

dikeluarkan untuk pemenuhan SI/TI tersebut tidak terkendali. 

Permasalahan yang ketiga yakni pada CV Delta Raya pencatatan rekam 

transaksi dan kegiatan operasional perusahaan saat ini menggunakan Microsoft 

Office dan buku catatan kertas, pada saat melakukan pencatatan ini tiap divisi 

melakukannya secara mandiri, dengan kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa data 

pada CV Delta Raya tidak terintegrasi dengan baik. Hal tersebut berdampak pada 

saat membutuhkan rekap kegiatan perusahaan, para karyawan pada setiap divisi 

masih harus mencocokkannya satu sama lain agar informasi yang tercatat saling 

sesuai. 

Permasalahan keempat, CV Delta Raya tidak pernah melakukan 

perencanaan SI/TI baik di masa lampau ataupun di masa yang akan datang. Pada 

saat ini perusahaan dapat berjalan normal, namun tanpa perencanaan yang baik dan 

kontinu, maka perusahaan tidak dapat memiliki gambaran perkembangan pesaing 

yang berada pada cakupan bisnisnya, sejauh mana kompetitor menghadapi 

persaingan dan SI/TI apa saja yang telah diperbaharui, di mana hal-hal tersebut 
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berdampak pada ketidaksiapan CV Delta Raya dalam menghadapi persaingan 

bisnis. 

Permasalahan kelima yakni CV Delta Raya memiliki manajemen 

informasi yang kurang baik. Berdasarkan fakta yang telah disebutkan sebelumnya 

bahwa pencatatan dengan dua media yang berbeda, serta pencatatan yang masih 

dilakukan secara mandiri di setiap divisi. Dampak yang ditimbulkan yaitu adanya 

kesulitan dalam mengolah informasi yang ada pada CV Delta Raya, dengan begitu 

data yang dibutuhkan cenderung lamban bahkan tidak lengkap. 

Dalam proses membangun dan mengadakan STI, STI yang dibangun oleh 

organisasi tidak boleh berdiri sendiri tanpa adanya tujuan yang jelas. STI harus 

dapat mencapai tujuan perusahaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ward and 

Peppard (2002), jika STI dibangun tanpa arah dan tujuan yang jelas maka akan 

timbul permasalahan seperti hilangnya kontrol atas SI/TI, sistem tidak dapat 

mendukung tujuan bisnis, manajemen informasi yang buruk, sistem tidak 

terintegrasi, dan tidak memiliki prioritas untuk menetapkan proyek SI. Agar tujuan 

bisnis perusahaan tercapai, maka strategi STI harus diselaraskan dengan strategi 

bisnis dengan membuat perencanaan strategis STI. 

Dengan permasalahan yang ada CV Delta Raya perlu melakukan 

Perencanaan Strategis Sistem dan Teknologi Informasi. Perencanaan strategis STI 

dilakukan berdasarkan metode Ward and Peppard, di dalam prosesnya akan 

melakukan perencanaan berdasarkan pada kebutuhan bisnis, di mana akan 

menghasilkan Business IS Strategies, IS/IT Management Strategies, IT Strategy dan 

Future Application Portofolio yang akan menjadi bahan acuan dalam 

pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi di masa yang akan datang sehingga 
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sistem dan teknologi informasi dapat meningkatkan pengolahan informasi 

perusahaan dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi rekan perusahaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu: Bagaimana membuat Perencanaan Strategis Sistem dan 

Teknologi Informasi pada CV Delta Raya menggunakan metode Ward and 

Peppard. 

1.3 Batasan Masalah 

Dengan rumusan masalah yang ada maka batasan masalah yang akan 

digunakan adalah: 

1. Pengembangan Rencana Strategi SI/TI meliputi proses pembelian, produksi, 

pengiriman, penjualan, dan purnajual. 

2. Tidak meliputi pembahasan tentang cost profit. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan 

dari penelitian ini adalah membuat dan menghasilkan Rencana Strategis Sistem dan 

Teknologi Informasi pada CV Delta Raya yang di dalamnya meliputi strategi SI, 

strategi IT, manajemen strategi SI/TI, portofolio aplikasi, dan roadmap aplikasi. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan perencanaan strategi sistem 

dan teknologi informasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan strategi sistem dan teknolgi informasi menjadi terarah. 

2. Perusahaan mampu mengetahui kompetensi sumber daya STI yang dibutuhkan 

perusahaan. 
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3. Perusahaan mampu menangkap peluang bisnis secara tepat dari penggunaan 

STI. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan tugas akhir secara sistematika diatur dan disusun 

dalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Adapun urutan 

dari bab pertama sampai baba terakhir, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Pada bab pendahuluan berisikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah yang ingin diselesaikan, batasan masalah, serta 

tujuan dari perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab landasan teori berisi tentang teori yang mendukung pokok 

bahasan pembuatan laporan tugas akhir yang dijadikan sebagai 

landasan dalam penulisan. Isi dari landasan teori diantaranya adalah 

mengenai strategi, rencana strategis, analisis value chain, analisis 

Resource Base View, porter’s five force competitive model, analisis 

PEST, analisis SWOT, grand strategy, generic strategy, balanced 

scorecard, critical success factor dan Mc Farlan’s Strategic Grid. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab metodologi penelitian membahas tahap penyusunan 

penelitian rencana strategi sistem dan teknologi informasi pada CV 

Delta Raya. Pembahasan mencakup semua langkah – langkah dari 

awal kegiatan perencanaan strategi hingga mencapai hasil akhir 
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termasuk analisis kondisi internal perusahaan menggunakan metode 

analisis value chain dan resource base view. Analisis kondisi 

eksternal menggunakan metode Porter’s five forces competitive 

model, PEST dan Gartner. Hasil dari seluruh analisis tersebut adalah 

kebutuhan informasi untuk merumuskan perencanaan strategi sistem 

dan teknologi informasi perusahaan yang meliputi strategis bisnis SI 

perusahaan, sttrategi TI dan strategi manajemen SI/TI, sehingga 

akan membentuk sebuah dokumen perencanaan strategi sistem 

informasi. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab hasil dan pembahasan akan diuraikan hasil penelitian yang 

meliputi tahap awal berupa studi literatur, pengumpulan data dan 

identifikasi masalah. Selanjutnya menjabarkan hasil analisis kondisi 

internal dan eksternal baik dari segi bisnis dan segi STI perusahaan. 

Melakukan penjabaran hasil perencanaan strategi bisnis SI 

perusahaan, strategi TI dan strategi manajemen SI/TI. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab penutup hasil perencanaan strategi sistem dan teknologi 

CV Delta Raya berdasarkan metode Ward and Peppard dibuat dalam 

sebuah pernyataan kesimpulan serta saran yang berguna bagi 

pengembangan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Kerangka teori perencanaan strategis sistem dan teknologi informasi, yang 

berguna menjadi landasan berpikir dalam memecahkan masalah yang terjadi pada 

CV Delta Raya. Teori yang digunakan untuk membantu dalam melakukan 

penelitian terlihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Teori 
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2.1 Analisis Lingkungan 

Analisis lingkungan adalah analisis yang dilakukan guna mengetahui 

kondisi terkini lingkungan perusahaan. Analisis lingkungan terbagi menjadi dua 

yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal 

berpusat pada analisis kondisi nternal perusahaan, baik dari segi proses bisnis 

maupun teknologi informasi yang sedang digunakan. Analisis lingkungan eksternal 

melakukan analisis lingkungan eksternal perusahaan yang memiliki pengaruh 

langsung terhadap kondisi perusahaan. Berikut akan diuraikan teori-teori untuk 

menunjang analisis lingkungan. 

2.1.1 Analisis Value Chain 

Value Chain adalah metode sistematis untuk memeriksa seluruh kegiatan 

organisasi dan untuk mengetahui interaksi yang digunakan organisasi sebagai 

sumber kegiatan bersaing (Sutomo, 2015). Analisis value chain digunakan untuk 

memetakan seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan, di mana kegiatan tersebut 

dibagi menjadi 2 kategori, yaitu aktivitas utama (primary activity) dan aktivitas 

pendukung (secondary activity). Gambar Value Chain terdapat pada Gambar 2.4. 

Aktivitas utama secara linier mengalir dari satu aktivitas ke aktivitas 

lainnya dan saling berubungan, sehingga satu proses bisnis dapat berjalan secara 

utuh. Berikut aktivitas utama yang terdapat pada value chain: 

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

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

hubungan dengan para pemasok (suppliers). 

2. Operations Kegiatan mengubah bahan baku menjadi produk akhir. 
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3. Outbound Logistic Kegiatan menyimpan, mengumpulkan produk dan 

mendistribusikannya. 

4. Marketing and Sales kegiatan mencari atau menambah pelanggan baru dengan 

promosi dan penjualan 

5. Service kegiatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk 

atau mempertahankan pelanggan yang ada. 

Sedangkan aktivitas pendukung yakni kegiatan yang dapat membantu 

perusahaan dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk kegiatan primer 

agar dapat berjalan secara berkelanjutan, aktivitas pendukung dalam value chain 

tertera di bawah : 

1. Procurement kegiatan pengadaan, pembelian 

2. Technology Development kegiatan menyempurnakan produk dan proses 

produksi. 

3. Human Resource Management kegiatan perekrutan, pelatihan dan 

pengembangan SDM. 

4. Support activity Infrastructure Dukungan terhadap value chain seperti 

manajemen, perencanaan, keuangan, akuntansi, hukum, hubungan dengan 

pemerintah, dan manajemen kualitas. 

2.1.2 Resource Base View 

Pandangan Berbasis Sumber Daya (Resource Base Value) adalah suatu 

metode untuk menganalisis dan mengidentifikasikan keunggulan strategis suatu 

perusahaan yang didasarkan pada tinjauan terhadap kombinasi dari aset keahlian, 

kapabilitas, dan aset tak berwujud yang spesial sebagai suatu organisasi. Asumsi 

yang mendasari RBV adalah bahwa perusahaan  berbeda secara fundamental karena 
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setiap perusahaan memiliki “kumpulan” sumber daya yang unik berupa aset 

berwujud, aset tak berwujud, serta kapabilitas organisasional untuk memanfaatkan 

aset tersebut (Pearce & B.Robinson, 2011). Tiga sumber daya utama tersebut akan 

dijelaskan di bawah ini. 

Aset berwujud (tangible aset) merupakan sumber daya yang paling mudah 

untuk diidentifikasikan dan sering kali ditemukan di dalam laporan neraca suatu 

perusahaan. Aset ini mencakup fasilitas produksi, bahan baku, sumber daya 

keuangan, real estat, dan komputer. Aset berwujud merupakan sarana fisik dan 

keuangan yang digunakan suatu perusahaan untuk menyediakan nilai bagi 

pelanggan. 

Aset tak berwujud (intangible aset) merupakan sumber daya seperti 

merek, reputasi perusahaan, moral organisasi, pemahaman  teknik, paten dan merek 

dagang serta akumulasi pengalaman dalam suatu organisasi. Walaupun aset aset ini 

tidak terlihat dan tidak dapat disentuh namun aset ini dianggap penting dalam 

meningkatkan keunggulan kompetitif. 

Kapabilitas organisasi (organizational capabilities) bukan merupakan 

input khusus seperti aset berwujud atau aset tak berwujud melainkan keahlian 

kapabilitas dan cara untuk menggabungkan aset, tenaga kerja, dan proses yang 

digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengubah input menjadi output. 

2.1.3 Porter’s Five Force Competitive Model 

Analisis yang dilakukan untuk melihat lima faktor yang memengaruhi 

perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis. Analisis yang dilakukan haruslah 

berkaitan dengan scope bisnis atau fokus  industri perusahaan. Lima faktor yang di 

maksud adalah persaingan antar perusahaan, potensi masuknya pesaing baru, 
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potensi pengembangan produk pengganti, daya tawar pemasok dan daya tawar 

konsumen (Sutomo, 2015). 

a. Pesaing yang sudah ada 

Persaingan terhadap beberapa faktor semacam harga, bentuk kinerja, 

inovasi produk baru, kualitas dan daya tahan, serta garansi dan image merek. 

Beberapa faktor yang memengaruhi persaingan dengan pesaing di antaranya 

adalah jumlah kompetitor, tingkat pertumbuhan industri dan karakteristik 

produk dan layanan (Jogiyanto, 2005). 

b. Ancaman Pesaing Baru 

Pesaing baru dalam suatu scope pasar juga memiliki suatu hambatan 

tersendiri, hal ini terkait kemampuan mereka dalam mendapatkan kemampuan 

khusus seperti daya tembus terhadap pasar dan teknologi yang serupa dengan 

perusahaan yang telah lama bersaing. 

c. Ancaman Produk/Jasa Pengganti 

Perusahaan yang berada pada suatu industri seringkali bersaing dengan 

perusahaan di industri lain karena preoduk mereka merupakan barang 

substitusi, misalnya koran berkompetisi secara substitusi dengan TV. 

Substitusi tergantung dari beberapa faktor di mana konsumen tentunya akan 

dengan mudah beralih ke produk lain jika saja produk atau jasa yang saat ini 

tidak dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggannya yang bisa saja dalam 

bentuk harga yang lebih murah atau dengan kualitas yang lebih baik. 

d. Daya Tawar Customer 

Pembeli dapat menjadi ancaman bagi perusahaan dengan cara tidak 

membeli barang dari perusahaan, menekan harga supaya mendapatkan diskon 
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yang berlebihan, dan mengancam akan berpindah ke perusahaan pesaing. 

Kekuatan pembeli akan semakin kuat apabila pelanggan adalah konsumen 

skala besar, atau pelanggan merasa mudah untuk beralih produk (Jogiyanto, 

2005). 

e. Daya Tawar Supplier 

Kekuatan supplier dapat menjadi ancaman bagi perusahaan karena 

perusahaan membeli barang dari supplier. Bisa saja, pada kondisi tertentu 

supplier merasa ia berperan penting dalam sebaran produk hasil olahan bahan 

dagangannya, dengan begitu ia bebas menaikkan harga dan mempermainkan 

kualitas bahan baku yang ia tawarkan. Jika barang dari supplier tidak lancar 

sampai ke perusahaan dan kualitasnya tidak sesuai, maka dapat mengganggu 

proses operasi perusahaan. 

2.1.4 PEST 

Dalam pembahasan PEST yang dapat juga disebut dengan remote 

environment. Faktor faktor yang berasal dari luar dan biasanya tidak terkait dengan 

situasi intern suatu perusahaan, namun tetap memiliki pengaruh karena perusahaan 

juga berinteraksi dengan entitas lain. Faktor faktor tersebut yakni: politik, ekonomi, 

sosial dan teknologi perusahaan (Pearce & B.Robinson, 2011). 

Faktor politik berkaitan dengan pertimbangan manajer dalam merumuskan 

strategi perusahaan, di mana faktor politik menentukan parameter parameter hukum 

dan aturan di mana perusahaan harus beroperasi. Batasan yang di maksud di mana 

dikenakan kepada perusahaan biasanya dalam bentuk keputusan perdagangan yang 

adil, peraturan pemerintah terkait anti monopoli, program pajak, aturan upah 

minimum, kebijakan polusi dan penentuan harga, penambahan administrasi dan 
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berbagai tindakan lain yang ditujukan untuk melindungi karyawan, konsumen, 

masyarakat umum dan kelestarian lingkungan. 

Faktor Ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah perekonomian di mana 

suatu perusahaan beroperasi. Karena pola konsumsi dipengaruhi oleh kemakmuran 

relatif dari berbagai segmen pasar, setiap perusahaan harus mempertimbangkan tren 

ekonomi pada segmen yang memengaruhi industrinya. Pada faktor ini ada beberapa 

hal yang patut menjadi perhatian manajer perusahaan, baik di tingkat nasional 

maupun tingkat internasional, di antaranya ketersediaan kredit, tingkat pendapatan 

bersih sesudah pajak, dan kecenderungan konsumsi. Ada juga yang harus 

diperhatikan seperti suku bunga, tingkat inflasi, dan tren pertumbuhan penduduk 

nasional bruto. 

Faktor sosial yang memengaruhi perusahaan meliputi kepercayaan, nilai, 

sikap, opini, dan gaya hidup masyarakat dalam lingkungan eksternal perusahaan, 

yang berkembang dari kondisi budaya, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan 

etnis. Ada perubahan sosial yang perlu diperhatikan belakangan ini, yakni terkait 

masuknya kaum wanita ke dalam pasar tenaga kerja, di mana, bisa saja, dengan 

ketidakhadiran wanita di rumah (karena profesi) akan menimbulkan permintaan 

terhadap produk jasa. Sebagai contoh adalah permintaan makanan cepat saji, oven 

microwave, dan pusat penitipan anak. Kondisi sosial berikutnya yang perlu 

diperhatikan yakni meningkatnya tuntutan konsumen atas kualitas hidup seperti 

kenaikan gaji, hak cuti, jam kerja yang lebih fleksibel serta peluang untuk 

mengikuti pelatihan. 

Faktor yang terakhir yakni teknologi. Untuk menghindari keusangan dan 

meningkatkan inovasi suatu perusahaan harus menyadari perubahan teknologi yang 
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mungkin memengaruhi industrinya. Terobosan teknologi dapat menimbulkan 

dampak yang dramatis dan seketika terhadap lingkungan suatu perusahaan. Dengan 

adanya teknologi dapat memberikan pengaruh memperpendek umur dari fasilitas 

manufaktur. 

2.1.5 Gartner 

Gartner adalah perusahaan riset TI dan firma penasihat Amerika Serikat 

yang bermarkas di Standford, Connecticut, Amerika Serikat. Perusahaan ini dikenal 

dengan Gartner Group.Inc. Gartner Group.Inc membekali pebisnis dengan 

wawasan, saran dan alat yang sangat diperlukan untuk mencapai prioritas misi kritis 

dalam membangun kesuksesan organisasi di masa yang akan datang (Gartner.Inc, 

2018). 

Gartner melakukan penelitian yang dipimpin oleh para ahli yang dilakukan 

oleh para praktisi dan berdasarkan data mengarahkan klien ke arah keputusan yang 

tepat mengenai masalah masalah yang paling penting. Hasil penelitian dan riset 

Gartner mengenai tren teknologi informasi akan digunakan dalam analisa eksternal. 

2.2 Pemilihan Strategi Bisnis 

Pemilihan strategi bisnis adalah kegiatan pemilihan strategi bagi 

perusahaan setelah adanya analisis lingkungan. Strategi bisnis yang dipilih 

merupakan strategi sebagai respon perusahaan untuk menghadapi kondisi 

lingkungan perusahaan. Berikut adalah teori-teori yang menunjang dalam 

melakukan pemilihan strategi bisnis. 

2.2.1 Strategi 

Dikatakan bahwa Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif 

tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan 
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memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing. 

Pada beberapa kasus, perusahaan akan mengaku bahwa mereka menerapkan suatu 

metode atau strategi dalam mencapai tujuannya atau disebut dengan strategi 

eksplisit, namun pada penelaahan lebih lanjut ada juga yang mengakui bahwa 

adanya strategi implisit yang berbeda, di mana pada prakteknya antara strategi 

eksplisit dan implisit berbeda, tapi hanya beberapa saja yang benar benar 

mengakuinya (Hunger & Wheelen, 2003). 

Dari dua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu 

cara atau metode atau rumusan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan tertentu 

di mana tujuan metode atau rumusan tersebut memiliki sifat yang selaras, sesuai 

dengan tujuan utama organisasi dan dilakukan secara kontinu dalam kurun waktu 

tertentu. Tentu saja strategi dibuat untuk kepentingan bersama dan tidak memihak 

karena terkait tujuan perusahaan itu sendiri. 

2.2.2 Analisis Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) 

Analisis Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) digunakan untuk 

menilai kekuatan dan kelemahan dari sumber daya yang dimiliki perusahaan, dan 

menilai peluang dan tantangan yang dihadapi perusahaan (David, 2011). 

a. Strengths (Kekuatan) 

Suatu kekuatan adalah sesuatu yang baik yang dilakukan oleh perusahaan 

atau suatu karakteristik perusahaan yang dapat meningkatkan daya saingnya. 

Kekuatan tersebut dapat berupa, (Jogiyanto, 2005): 

a) Suatu keahlian atau kepandaian yang penting. 

b) Aktiva fisik, manusia, organisasi, dan tidak berwujud yang bernilai. 

c) Kemampuan untuk berkompetensi. 
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d) Kerja sama yang saling menguntungkan. 

b. Weakness (Kelemahan) 

Suatu kelemahan ada sesuatu yang tidak dimiliki perusahaan atau kondisi 

yang meletakkan perusahaan ke posisi yang tidak menguntungkan. Kelemahan 

yang terjadi di perusahaan dapat berupa sebagai berikut (Jogiyanto, 2005) : 

a) Kecacatan atau melemahnya keahlian yang berhubungan dengan 

kompetisi. 

b) Tidak memiliki aktiva fisik, manusia, organisasi dan tidak berwujud yang 

berharga bagi perusahaan. 

c. Opportunity (Peluang) 

Beberapa kesempatan di lingkungan eksternal perusahaan ang paling 

relevan adalah yang dapat meningkatkan keuntungan yang sesuai dengan 

sumber daya keuangan dan organisasi yang sudah dimiliki atau yang nantinya 

dapat dimiliki. 

d. Threat (Ancaman) 

Faktor eksternal perusahaan dapat menyebabkan ancaman terhadap 

keuntungan dan posisi pasar perusahaan. Ancaman dapat berupa teknologi 

baru, produk baru dan lebih baik yang muncul dari pesaing. 

Pertemuan antara kekuatan dan peluang merupakan strategi yang 

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi terkait 

yang dapat di implementasikan merupakan strategi dengan kebijakan yang bersifat 

agresif. Pertemuan antara kelemahan dan peluang membutuhkan implementasi 

strategi dengan fokus meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang, 
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yang dimaksud adalah memperbaiki atau membenahi masalah internal perusahaan 

agar dapat mencapai pasar yang lebih baik. 

Pertemuan kekuatan dan ancaman merupakan strategi yang memanfaatkan 

kekuatan dalam rangka mengurangi ancaman. Strategi yang dimaksudkan adalah 

strategi di mana perusahaan atau organisasi memanfaatkan peluang jangka panjang 

dengan cara menambah macam produk yang dihasilkan. Sedangkan pertemuan 

antara kelemahan dengan ancaman harus menerapkan strategi yang defensif, yakni 

meminimalisir kelemahan untuk menghindari ancaman, strategi ini memungkinkan 

perusahaan tetap pada posisinya dan tetap berjalan. 

Analisa SWOT dilakukan untuk mengetahui kondisi internal dan 

eksternalnya, dengan mengetahui kondisi internal dan eksternalnya akan dipakai 

sebagai dasar dalam melakukan strategi program kerja. Dalam SWOT, kekuatan 

(strength) dan kelemahan (weakness) digunakan untuk analisis internal, sedangkan 

peluang (opportunity) dan ancaman (threats) digunakan untuk analisis eksternal. 

2.2.3 Grand Strategy 

Grand Strategy biasa disebut dengan master dari strategi bisnis, 

memberikan arahan dasar dalam tindakan strategis. Merupakan suatu bentuk dasar 

dari suatu upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan bisnis jangka panjang (Pearce & B.Robinson, 2011). 

Grand strategy menunjukan periode waktu di mana tujuan jangka panjang 

dari organisasi atau perusahaan harus dicapai, dalam usahanya mencapai tujuannya 

tersebut, ada 15 Grand Strategy yang dapat di praktikkan antara lain concentrated 

growth, market development, product development, innovation, horizontal 

integration, vertical integration, concentric diversification, conglomerate 
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diversification, turn around divestiture, liquidation, bankruptcy, joint ventures, 

strategic alliances, dan yang terakhir concortia. 

Concetrated Growth adalah strategi yang terfokus pada pertumbuhan 

sumber daya yang menguntungkan dari produk yang dominan, di pasar yang 

dominan, dan dengan teknologi yang paling maju. Dengan begitu perusahaan akan 

memperoleh posisi yang superior atas pesaing yang mencoba menguasai lebih 

banyak kombinasi banyak produk dan pasar. 

Market Development merupakan strategi yang dilakukan dengan 

memasarkan produk yang sudah ada kepada pelanggan di area pasar terkait. 

Dilakukan dengan cara menambahkan jalur distribusi atau dengan mengubah 

konten iklan atau promosi, pada praktiknya seringkali dilakukan oleh beberapa 

perusahaan hanya dengan mengubah tampilan dari produk tersebut. 

Product Development adalah strategi untuk memasarkan produk dengan 

memodifikasi produk yang sudah ada atau menciptakan produk baru yang masih 

terkait dengan produk sebelumnya melalui jalur pemasaran yang telah ditetapkan. 

Strategi ini dapat dipakai untuk memperpanjang siklus hidup produk yang ada saat 

ini atau untuk mengambil keuntungan dari reputasi merek mereka saat ini.  

Strategi Inovasi adalah menciptakan produk dan layanan baru, dengan 

begitu strategi inovasi berbeda dengan strategi pengembangan produk untuk 

memperpanjang siklus hidup produknya. 

Horizontal Integration adalah ketika strategi jangka panjang perusahaan 

didasarkan pada pertumbuhan melalui akuisisi satu atau lebih perusahaan serupa 

atau yang memiliki tahap operasi yang sama dalam suatu rantai produksi 

pemasaran. Kegiatan akuisisi tersebut dari sudut pandang perusahaan yang 
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melakukannya, menghilangkan pesaing dan menyediakan akses pasar baru bagi 

perusahaan tersebut. 

Vertical Integration adalah kegiatan atau strategi jangka panjang yang 

dilakukan dengan mengakuisisi perusahaan yang memasoknya, seperti pemasok 

bahan mentah, atau mengakui sisi pelanggan untuk outputnya, seperti halnya 

gudang untuk produk jadi. Dengan begitu perusahaan induk mendapatkan 

keuntungan berupa ikatan kerja sama atau ikatan ketergantungan baik dari segi 

pemasok mapupun sebagai pelanggan secara kontinu dengan tuntutan hasil input 

atau output yang sesuai perjanjian. 

Concentric Diversification atau Diversifikasi Konsentrik yaitu strategi 

jangka panjang yang dilakukan perusahaan di mana melibatkan akuisisi bisnis yang 

berkaitan dengan teknologi, pasar, atau produk. Strategi macam ini idealnya terjadi 

ketika keuntungan perusahaan gabungan sama sama meningkatkan kekuatan dan 

peluang dan mengurangi kelemahan serta risiko yang dapat terjadi. Oleh karena itu 

perusahaan yang melakukan strategi ini memiliki produk, pangsa pasar, saluran 

distribusi, teknologi, dan kebutuhan sumber daya yang mirip namun tidak identik 

dengan hasil produknya sendiri, di mana hasil akuisisinya bersinergi, namun juga 

bukan interdependensi yang lengkap. 

Conglomerate Diversification atau diversifikasi konglomerat, adalah 

strategi di mana perusahaan memusatkan perhatian kepada pola keuntungan dari 

perusahaan lain yang akan dibeli. Tidak seperti Concentric Diversification, 

perusahaan hanya sedikit memberikan perhatian untuk menciptakan sinergi produk 

pasar dengan bisnis yang ada. 
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Turn Around, adalah strategi jangka panjang, di mana perusahaan 

menerapkan salah satu dari 2 kegiatan atau kombinasi antara dua kegiatan yang di 

antaranya Cost Reduction yaitu mengurangi biaya yang muncul pada kegiatan 

bisnis perusahaan seperti memilih untuk melakukan sewa peralatan dibandingkan 

harus membelinya, memperpanjang masa manfaat dari suatu mesin yang dimiliki, 

mengeliminasi kegiatan pemasaran, melakukan pemutusan hubungan kerja dan 

mempertahankan pekerja yang berbiaya rendah. Dan Asset Reduction yaitu menjual 

aset yang ada seperti tanah, bangunan, peralatan yang dinilai tidak selaras dengan 

kegiatan utama perusahaan, dan penghapusan tunjangan yang dirasa berlebihan 

seperti pesawat milik perusahaan  dan kendaraan dinas yang dikhususkan untuk 

para pejabat eksekutif. 

Divestiture adalah strategi yang melibatkan penjualan perusahaan atau 

komponen utama dari suatu perusahaan. Ketika strategi turnaround tidak berhasil 

membuahkan hasil yang diinginkan,atau ketika aktivitas bisnis yang tidak 

terintegrasi mengalami kenaikan harga yang tidak biasa, maka manajer strategis 

akan memutuskan untuk menjual perusahaan tersebut. Namun perlu diketahui 

bahwa pembeli dari perusahaan yang dijual tersebut yakin bahwa keterampilan dan 

sumber daya yang mereka miliki akan menjadi keuntungan mereka setelah 

terjadinya akuisisi. 

Liquidation adalah strategi jangka panjang di mana perusahaan telah 

terjual sebagian, atau beberapa kasus telah terjual secara penuh, tapi hanya dalam 

bentuk nilai aset yang nyata, bukan dalam hal kesatuan usaha. Saat memilih strategi 

ini, baik pemilik maupun manajer strategis telah mengakui kegagalan dan merasa 

bahwa tindakan likuidasi sedikit banyak akan menimbulkan kesulitan bagi diri 
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mereka dan karyawan dengan alasan tersebut, untuk strategi jangka panjang, 

Liquidation memang bukanlah suatu pilihan strategi yang menarik. Tetapi 

bagaimanapun,strategi bertujuan untuk  berusaha secara terencana dan teratur 

meminimalkan kerugian bagi pemegang saham. Dengan begitu perusahaan dapat 

mengembalikan kasnya secara besar besaran sambil melepas pangsa pasarnya 

secara perlahan. 

Bankruptcy adalah suatu kondisi di mana kegiatan bisnis sudah tidak dapat 

membayar kewajibannya, jadi pilihan satu satunya yaitu menutup dan 

menghentikan kegiatan operasionalnya. Para investor kehilangan uang mereka, 

para pekerja kehilangan mata pencariannya,dan para manajer turut kehilangan 

kredibilitasnya. Pada beberapa kasus, ada perusahaan yang menolak untuk 

menyerah dan tetap beroperasi hingga pada suatu titik tertentu mengalami kondisi 

kehabisan,baik dana operasional maupun modal. Perusahaan berusaha untuk 

membujuk kreditor agar mau membekukan kewajiban yang dimiliki perusahaan 

tersebut, sementara di sisi lain baik pemilik atau manajer kembali membangun 

perusahaan untuk meyakinkan kreditor bahwa cara tersebut akan berhasil dengan 

cara menerapkan rencana strategis baru. Dan ketika rencana strategis tersebut 

berhasil dan memperoleh keuntungan, maka tidak menutup kemungkinan 

perusahaan tersebut dapat membayar kewajibannya, bahkan secara penuh. Dengan 

kata lain pemilik dan manajer perusahaan ini berusaha mencegah para kreditor 

untuk tidak membayar kewajiban secara kontan, namun secara perlahan sesuai 

dengan kondisi strategi yang baru. 

Joint Ventures adalah perusahaan komersial, yang dibuat dan dioperasikan 

untuk kepentingan rekan pemilik selaku perusahaan induk. Joint Ventures 
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memperluas hubungan konsumer pemasok dan memiliki keuntungan strategis bagi 

kedua mitra. Sebagai contoh ada perusahaan pengolah minyak, namun mereka tidak 

dapat memproduksi dan merancang jalur pipa untuk jalur distribusinya, dengan 

begitu, perusahaan minyak tersebut membentuk suatu badan usaha baru dengan 

bentuk bisnis produksi dan instalasi pipa minyak. 

Strategic Alliances adalah persekutuan yang berlangsung selama periode 

tertentu di mana para sekutu menyumbangkan keterampilan  dan keahlian mereka 

untuk suatu proyek kerja sama. Kerja sama ini berbeda dengan Joint Ventures 

karena perusahaan yang terlibat saling tidak memiliki saham. Suatu aliansi strategis 

dapat memungkinkan perusahaan perusahaan yang serupa untuk menggabungkan 

kapabilitasnya untuk menghadapi ancaman dari pesaing yang lebih besar atau 

terbaru. 

Consrotia, Keiretsu dan Chaebol. Consortia didefinisikan sebagai 

hubungan besar yang saling terkait antara perusahaan perusahaan dalam suatu 

industri. Sedangkan Keiretsu berasal dari jepang, serupa dengan Consortia 

merupakan proyek yang melibatkan 50 perusahaan yang berbeda yang tergabung 

dalam suatu perusahaan perdagangan besar atau bank yang dikoordinasikan melalui 

direktori dan bursa efek yang saling terkait, di mana hal tersebut dilakukan untuk 

menggunakan koordinasi industri guna meminimalkan risiko kompetisi dengan 

pembagian biaya dan peningkatan skala ekonomi. Sedangkan di Korea Selatan 

disebut dengan Chaebol, namun memiliki perbedaan di mana biasanya didanai oleh 

kelompok kelompok bank pemerintah dan sebagian besar dikelola oleh manajer 

profesional yang dilatih dalam waktu singkat oleh perusahaan perusahaan yang 

berpartisipasi untuk melakukan pekerjaan tersebut. 
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Grand Strategy digunakan untuk memberikan gambaran strategi jangka 

panjang. Strategi tersebut dapat dipilih sesuai dengan hasil analisis SWOT, di mana 

mencocokkan dengan kondisi kuadran dalam hasil analisis SWOT. Untuk kuadran 

I terdapat Vertical Integration dan Conglomerate Diversification. Pada kuadran II 

terdapat Turnaround or retrenchment, divestiture, dan Liquidation. Pada kuadran 

III terdapat concetrated growth, market development, product development, dan 

innovation. Pada kuadran IV terdapat Horizontal Integration, concentric 

diversification, dan  joint venture. 

Salah satu panduan untuk pemilihan grand strategy yang menjanjikan 

adalah matriks pemilihan grand strategy. Ide dasar yang mendasari matriks ini 

adalah bahwa terdapat dua variabel yang menjadi perhatian utama dalam proses 

seleksi: 1. tujuan utama dari grand strategy itu sendiri dan 2. pilihan penekanan 

internal atau eksternal untuk pertumbuhan atau profitabilitas. Matriks dari Grand 

Strategy terbagi menjadi empat kuadran yang dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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2.2.4 Generic Strategy 

Porter menyebut Generic Strategies (Strategi umum) dengan Competitive 

Strategy, yaitu cost leadership, differentiation dan focus guna memperoleh 

keuntungan di dalam industri. 

Cost Leadership berarti sederhana tanpa tambahan yang berarti, 

perusahaan yang unggul dengan produksi berbiaya rendahnya mampu 

menggunakan keunggulan biayanya untuk menawarkan harga yang lebih rendah 

atau untuk menikmati margin laba yang lebih tinggi. Differentiation berarti 

memproduksi produk yang unik, maksudnya strategi diferensiasi dirancang untuk 

menarik pelanggan yang memiliki sensitivitas khusus untuk suatu atribut produk, 

strategi diferensiasi berusaha untuk membangun loyalitas pelanggan. Sedangkan 

Focus berarti memberi pelayanan atau memproduksi barang pada cakupan pasar 

tertentu yang lebih spesifik. Strategi fokus akan dipisah kembali menjadi dua, yaitu 

Cost Focus dan Differentiation Focus (Pearce & B.Robinson, 2011). 

2.3 Perencanaan Strategis 

2.3.1 Rencana Strategis 

Rencana Strategis merupakan instrumen manajemen. Sebagaimana disebut 

instrumen, rencana strategis digunakan untuk memenuhi satu tujuan saja yaitu 

mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya dengan baik dengan berfokus 

pada sumber daya yang terdapat pada organisasi. Menurut 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. 
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2.3.2 Perencanaan Strategis Sistem dan Teknologi Informasi 

Perencanaan strategis merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi SI 

berbasis komputer yang nantinya mendukung organisasi dalam pelaksanaan 

rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya (Ward & Peppard, 2002). 

Perencanaan strategis STI mempelajari pengaruh STI terhadap kinerja bisnis dan 

kontribusinya bagi organisasi dalam memilih langkah langkah strategis. 

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

bisnis merumuskan sasaran, arah kebijakan organisasi. Karenanya strategi bisnis 

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

mendefinisikan pemenuhan kebutuhan organisasi akan sistem dan informasi, 

sedangkan strategi SI, menentukan aplikasi sistem informasi apa saja yang 

dibutuhkan organisasi. 

Menurut Ward & Peppard (2002) beberapa kemungkinan dampak buruk 

yang terjadi apabila sebuah organisasi tidak memiliki perencanaan strategi STI 

adalah : 

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

hubungan secara sistem. 

Gambar 2. 4 Keterkaitan Strategi STI, Strategi bisnis dan Strategi TI 

(Ward & Peppard, 2002) 
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2. Kurangnya informasi bagi pengambilan keputusan. 

3. Tidak sepaham antara pengguna dengan tenaga ahli TI. 

4. Strategi teknologi tidak seragam, sehingga menyulitkan integrasi sistem. 

5. Investasi TI yang sektoral menyebabkan tidak efisiennya proses secara 

keseluruhan. 

6. Penggunaan sistem informasi lebih pendek dari yang diharapkan. 

Perencanaan adalah suatu harapan dalam penetapan tujuan 

organisasi/perusahaan dan membuat sebuah rumusan sistem perencanaan yang 

secara menyeluruh sehingga seluruh pekerjaan dapat diintegrasikan dan di 

koordinasikan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi/perusahaan (Cassidy, 

2006). 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan strategis merupakan proses jangka panjang dan dalam jangka waktu 

tertentu di mana perencanaan tersebut berguna untuk membantu organisasi atau 

perusahaan dalam merencanakan perencanaan STI perusahaan di masa yang akan 

datang dalam membantu mengembangkan proses bisnis dan mengintegrasikan 

seluruh kegiatan bisnis sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Adapun alasan 

mengapa perencanaan STI dibutuhkan oleh perusahaan : 

1. Daya saing lebih kuat. 

2. Efektif mencapai visi dan misi. 

3. Mencapai keunggulan kompetitif. 

4. Memahami kondisi internal dan eksternal organisasi atau perusahaan sehingga 

dapat menentukan strategi di masa yang akan datang. 
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2.3.3 Balanced Score Card 

Balanced Scorecard (BSC) merupakan konsep manajemen yang 

diperkenalkan Robert Kaplan pada tahun 1992 sebagai perkembangan dari konsep 

pengukuran kinerja perusahaan. Kaplan mempertajam konsep pengukuran kinerja 

dengan menentukan suatu pendekatan efektif yang seimbang. Pendekatan-

pendekatan tersebut berdasarkan empat perspektif yakni finansial pelanggan, proses 

bisnis internal dan pembelajaran dan pertumbuhan. 

Untuk mengukur kinerja masa depan suatu organisasi, diperlukan 

pengukuran yang komprehensif yang mencakup empat perspektif yang telah 

disebutkan sebelumnya. Berdasarkan konsep BSC ini kinerja keuangan sebenarnya 

merupakan akibat atau hasil dari kinerja non-keuangan (costumer, proses bisnis 

internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan (Ward & Peppard, 2002). 

Sebagaimana pada gambar 8, untuk meningkatkan nilai pemegang saham 

(Improve Shareholder Value) maka pada setiap perspektif harus mengandung 

tujuan, ukuran, target dan inisiatif untuk salah satu dari empat perspektif : 

a. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan menjawab pertanyaan “Untuk 

mencapai visi perusahaan, bagaimana perusahaan akan mempertahankan 

kemampuannya untuk berubah dan memperbaiki diri?”. 

b. Perspektif Proses Bisnis Internal menjawab pertanyaan “Untuk memuaskan 

para pemegang saham dan pelanggan perusahaan, pada proses bisnis mana 

sajakah perusahaan harus unggul?”. 

c. Perspektif Pelanggan  menjawab pertanyaan “Untuk mencapai visi perusahaan, 

bagaimana seharusnya perusahaan terlihat di mata para pelanggannya?”. 



30 

 

 

d. Perspektif Keuangan menjawab pertanyaan “Untuk mencapai keberhasilan 

keuangan, bagaimana perusahaan seharusnya terlihat di mata pemegang  

sahamnya?”. 

 

Gambar 2. 5 Balanced Score Card Strategy Map 

(Sutomo, 2015) 

Perencanaan strategi dimulai dengan penerjemahan strategi dan misi 

perusahaan ke dalam sasaran dan tolok ukur secara spesifik. Penerjemahan strategi 

dan misi perusahaan ke dalam berbagai tujuan dan ukuran, di mana tujuan dan 

ukuran tersebut terdapat pada empat perspektif yakni pembelajaran dan 

pertumbuhan, proses bisnis internal, pelanggan dan keuangan. 

2.4 IS/IT Stretegy Process 

IS/IT Strategy Process merupakan kegiatan penyusunan kebutuhan SI/TI 

perusahaan. Pada Business IS Strategy akan menghasilkan solusi SI, IT Strategy 

akan menghasilkan kebutuhan hardware dan jaringan untuk mendukung solusi SI, 
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sedangkan IS/IT Management Strategy akan menghasilkan deskripsi sumber daya 

untuk memenuhi dan mengoperasikan kebutuhan SI/TI. 

2.4.1 Tahapan PSTI menurut versi Ward and Peppard 

Pendekatan metodologi versi Ward and Peppard (2002) bermula dari 

kondisi investasi STI di masa lalu yang kurang bermanfaat bagi tujuan bisnis 

perusahaan, dan dalam menangkap peluang bisnis, dan fenomena peningkatan 

keunggulan kompetitif suatu organisasi karena mampu memanfaatkan STI dengan 

maksimal. Kurangnya manfaat dari STI yang ada karena pengadaan STI berfokus 

pada teknologi, bukan berdasarkan kebutuhan bisnis yang ada saat ini. Gambar 

tahapan PSTI dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

Tahapan PSTI versi Ward and Peppard dibagi menjadi dua tahapan, yakni 

tahapan masukan dan keluaran. Berikut adalah tahapan masukan : 

1. Menentukan lingkungan internal organisasi, mencakup kondisi dan strategi 

saat ini, sasaran, sumber daya, proses, serta budaya dan nilai nilai pada 

organisasi, termasuk visi dan misi dan nilai bisnis organisasi. Metode yang 

dapat digunakan diantaranya value chain dan resource base view. 

2. Menentukan lingkungan eksternal organisasi, mencakup aspek ekonomi, 

industri dan iklim bersaing perusahaan dan pengaruh stakeholder dan pressure 

groups. Metode yang dapat digunakan dalam menentukan lingkungan 

eksternal adalah Porter’s Five Forces Competitive model. 

3. Menentukan lingkungan internal STI, mencakup bagaimana kondisi STI saat 

ini, bagaimana kontribusinya terhadap proses yang dilakukan saat ini. 

Menentukan lingkungan internal STI dapat dilakukan dengan review hardware 

dan softwareyang digunakan perusahaan saat ini. 
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4. Menentukan lingkungan eksternal STI, mencakup perkembangan TI di luar 

organisasi, perbandingan strategi yang digunakan oleh kompetitor dari segi 

bisnis dan TI. Metode yang diapat digunakan diantaranya PEST dan  badan 

analisis tren STI Gartner. 

 

 

Gambar 2. 6 Tahapan PSTI  

(Ward & Peppard, 2002) 
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Sedangkan tahapan keluaran merupakan kegiatan untuk menghasilkan 

suatu dokumen yang didasarkan pada masukan dari proses PSTI, dokumen 

dokumen tersebut di antaranya : 

1. Strategi SI Bisnis 

Strategi yang mencakup bagaimana setiap divisi dan bagian dalam bisnis 

akan memanfaatkan SI dalam mencapai sasarannya, portofolio aplikasi dan 

gambaran arsitektur informasi. 

2. Strategi TI 

Strategi yang mencakup kebijakan dan strategi bagi pengolahan 

teknologi dan sumber daya manusia STI. 

3. Strategi Manajemen STI 

Merupakan kebijakan umum yang nantinya akan diterapkan oleh 

organisasi dan memastikan penerapan STI dapat dilakukan secara konsisten. 

Metode yang digunakan antara lain Value Chain, SWOT, Five Force, Critical 

Success Factor, Balanced Score Card, McFarland Strategic Grid dan PEST. 

2.4.2 Business IS Strategy 

Business IS Strategy merupakan pernyataan kebutuhan bisnis yang akan 

memanfaatkan SI, dengan harapan strategi bisnis dan strategi SI/TI saling mencapai 

tujuannya. Jika suatu badan usaha sedang mempertimbangkan atau merancang 

ulang proses bisnisnya, maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan informasi dan 

tuntutan  integrasi ke depannya akan semakin tinggi daripada sebelumnya.  

Business IS Strategy menyatakan bagaimana bisnis akan mengarahkan 

SI/TI dalam proses pencapaian tujuan dan tanggung jawab relevansi dan 

kelengkapannya terletak pada manajemen eksekutif bisnis. Tujuannya untuk 
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menghubungkan SI/TI dengan strategi bisnis secara jelas. Pernyataan yang terdapat 

di dalamnya memuat persyaratan layanan, rencana dan kegiatan bisnis, dan prioritas 

terkait untuk pengembangan infrastruktur atau sistem aplikasi (Ward & Peppard, 

2002). 

2.4.3 Critical Success Factor 

Critical Success Factor menurut Turban dalam Tarigan (2007) merupakan 

suatu ketentuan dari organisasi dan lingkungannya yang berpengaruh pada 

keberhasilan atau kegagalan organisasi. Tujuan dari CSF yang dikutip Tarigan dari 

Ward & Peppard adalah mengintepretasikan objektif secara lebih jelas untuk 

menemukan aktivitas yang harus dilakukan dan informasi apa saja yang 

dibutuhkan. Menurut Sutomo (2015) peranan CSF dalam perencanaan strategis 

adalah sebagai penghubung antara strategi bisnis organisasi dengan strategi SI-nya, 

fokus pada proses perencanaan strategi SI pada area yang strategis, 

memprioritaskan usulan aplikasi SI dan mengevaluasi strategi SI. 
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Gambar 2. 7 Critical Sucess Factor 

(Ward & Peppard, 2002) 

2.4.4 IT Strategy 

IT Strategy merupakan dokumen yang memuat pernyataan tanggung  

jawab fungsi pusat SI. Berfungsi untuk menentukan bagaimana sumber daya dan 

teknologi akan diperoleh, dikelola dan dikembangkan untuk memenuhi Business IS 

Strategy. Elemen infrastruktur IT yang diperlukan mungkin telah didefinisikan 

secara terpisah, namun juga dapat digunakan sebagai prosedur untuk meninjau dan 

memperbaharui strategi. Dengan begitu IT Strategy akan fokus pada area di mana 

dibutuhkan perubahan karena persyaratan bisnis, atau adanya pilihan lain karena 

perubahan teknologi, pengalaman dan kemampuan organisasi (Ward & Peppard, 

2002). 
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2.4.5 IS/IT Management Strategy 

Strategi manajemen SI/TI mencakup elemen umum dari strategi yang 

berlaku di seluruh organisasi dan memastikan kebijakan tersebut dapat terlaksana 

dengan konsisten. Hal tersebut diperlukan  apabila suatu organisasi 

mengembangkan suatu strategi bisnis tersendiri, atau tidak mengelola dan 

mengoperasikan pasokan TI mereka sendiri (Ward & Peppard, 2002). 

Dalam satu lingkup penuh manajemen suatu organisasi, strategi 

manajemen SI/TI dapat disandingkan dengan strategi bisnis SI. Strategi manajemen 

SI/TI juga dapat menjawab beberapa permasalahan kecil seperti, Scope and 

Rationale yang membahas ruang lingkup dari proses dan latar belakang bisnis, IS 

Function yang membahas sumber daya dan alokasi tanggung jawab dan otoritas 

untuk keputusan SI/TI. Investment and Prioritization Policies yang membahas 

pengambilan keputusan terpisah tentang investasi dan implementasi strategi. 

Vendor Policies yang membahas kebijakan terkait relasi terhadap pemasok dan 

pengambilan keputusan dalam memilih pemasok. Human Impact Policies yang 

membahas pendidikan dan dampak dari segi user dalam implementasi SI/TI. 

Metode yang terakhir adalah IS Accounting Policies. 

2.5 Pengembangan Rencana Implementasi 

Pengembangan rencana implementasi merupakan kegiatan memilah dan 

mengurutkan proyek sesuai dengan tingkat urgensi. Memilah dan mengurutkan 

proyek dilakukan berdasarkan seberapa besar kontribusinya terhadap perusahaan. 

Berikut teori yang menunjang kegiatan pengembangan rencana implementasi. 
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2.5.1 McFarlan’s Strategic Grid 

McFarlan’s Strategic Grid digunakan untuk memetakan aplikasi STI saat 

ini berdasar kontribusinya terhadap organisasi. Pemetaan dilakukan pada empat 

kuadran, yakni (strategic, high potential, key operation, dan support). Model ini 

dikembangkan oleh McFarlan yang mempertimbangkan kontribusi STI kepada 

bisnis saat ini dan di masa yang akan datang. Kuadran McFarlan dapat dilihat pada 

Gambar 2.7. 

 

Gambar 2. 8 McFarlan Strategic Grid 

(Ward & Peppard, 2002) 

 

Seiring perkembangan waktu, isi dari portofolio akan berubah, dan untuk 

setiap organisasi, segmen dari portofolio ini dipengaruhi oleh berbagai faktor 

internal dan eksternal (Ward & Peppard, 2002). Berikut ini keempat kuadran yang 

merupakan kategori sistem informasi yang digolongkan berdasarkan pada sejauh 

mana kontribusinya terhadap bisnis organisasi: 

a. Strategic, kategori ini mencakup aplikasi aplikasi SI yang bersifat kritis dalam 

menciptakan atau mendukung suksesnya bisnis organisasi ke depan. Portofolio 
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SI, disusun dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap penciptaan 

manfaat/keunggulan organisasi. 

b. High potential, kategori ini merupakan inovasi aplikasi aplikasi SI yang 

ditujukan untuk menciptakan peluang guna memperoleh suatu keuntungan 

organisasi di masa depan. 

c. Support, kategori ini mencakup aplikasi aplikasi SI yang ditujukan untuk 

meningkatkan efisiensi bisnis dan efektifitas manajemen, tetapi tidak untuk 

menciptakan atau mendukung penyediaan manfaat kemampuan organisasi 

dalam berkompetisi. 

d. Key operational, mencakup aplikasi aplikasi SI yang ditujukan untuk 

menopang, membantu dan menghilangkan kelemahan kelemahan yang terjadi 

dalam operasional bisnis yang ada antara lain melakukan otomatisasi proses 

produksi, dan pengolahan inventori bahan baku dan produk. 

Langkah langkah yang dapat ditempuh untuk mengetahui klasifikasi 

aplikasi yang dapat menjadi salah satu dari setiap kuadran Mcfarlan yakni dengan 

membuat pertanyaan yang hanya memuat jawaban Ya/Tidak (Sutomo, 2015). 

Langkah langkah yang ditempuh di antaranya: 

a. Apakah SI/TI menghasilkan keuntungan kompetitif bagi perusahaan? 

b. Apakah SI/TI dapat digunakan dalam pencapaian tujuan bisnis yang spesifik 

atau sebagai faktor penentu keberhasilan? 

c. Apakah SI/TI dapat mengatasi kerugian bisnis yang berkaitan dengan pesaing 

perusahaan? 

d. Apakah SI/TI dapat menghindarkan dari risiko bisnis yang akan menjadi 

masalah utama di masa yang akan datang? 
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e. Apakah SI/TI dapat meningkatkan produktifitas bisnis dengan mengurangi 

biaya jangka panjang? 

f. Apakah SI/TI memungkinkan organisasi memenuhi regulasi yang berlaku? 

g. Apakah SI/TI dapat memberikan manfaat yang belum dapat diketahui tapi 

memungkinkan untuk menghasilkan poin a dan b? 

Untuk pertanyaan a dan b, apabila jawabannya “ya” maka ada pertanyaan 

tambahan yaitu: “apakah terlihat jelas keuntungan bisnis dan bagaimana cara 

keuntungan bisnis dan bagaimana cara keuntungan tersebut diperoleh?”. jika 

jawaban tersebut “ya”, maka SI/TI tersebut masuk dalam kuadran strategik, apabila 

jawabannya “tidak”, maka masuk high potential. Untuk pertanyaan c dan d, apabila 

menghasilkan jawaban “ya” maka masuk dalam kuadran “operational”. Untuk 

pertanyaan e, apabila jawaban “ya”, maka masuk kuadran “support”. Untuk 

pertanyaan f, apabila jawaban yang dihasilkan “ya”, maka masuk kuadran “key 

operational” dan “support”. Untuk itu perlu diberikan pertanyaan tambahan, 

“apakah kegagalan memenuhi regulasi mengakibatkan risiko bisnis yang signifikan 

?”, jika jawaban tersebut “ya”, maka masuk “key operational”. Dan terakhir pada 

pertanyaan g, apabila jawaban tersebut “ya”, maka masuk dalam kuadran “high 

potential”. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah cara atau metode yang digunakan dalam 

memperoleh data yang akan diolah menjadi informasi yang selanjutnya akan 

digunakan dalam penelitian. Tahapan yang akan dibahas pada metodologi ini 

adalah tahap awal, tahap penyusunan, dan tahap akhir sebagaimana telah 

ditunjukkan pada gambar 3.1 di bawah. 

3.1 Tahap Awal 

Pada tahap awal  akan berisi studi literatur, pengumpulan data, dan hasil 

identifikasi masalah yang terdapat pada perusahaan. Hasil analisis dan identifikasi 

masalah akan menjadi bahan dalam menentukan perencanaan strategis sistem dan 

teknologi informasi. 

1. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan cara mencari dan membaca sumber 

literatur baik itu buku, ataupun jurnal yang telah diterbitkan di mana berkaitan 

dengan perencanaan sistem dan teknologi informasi. Studi literatur nantinya 

akan menunjang dalam pengerjaan rencana strategis sistem dan teknologi 

informasi pada CV Delta Raya 

.
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Gambar 3. 1 Metodologi Penelitian 

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggali fakta dan informasi 

yang terdapat pada internal perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dengan 

2 cara, yaitu observasi dan wawancara.  
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a. Observasi 

Observasi dilakukan dengan langsung melihat dan mengamati 

dokumen yang yang terkait dengan perusahaan. Dokumen tersebut di 

antaranya visi misi, dokumen dalam proses pemesanan, dan dokumen 

struktur organisasi yang akan digunakan untuk strategi bisnis dan IT dari 

CV Delta Raya.  

b. Wawancara 

Wawancara, dilakukan dengan cara tanya jawab, dengan tanya 

jawab maka akan didapatkan permasalahan yang terjadi di perusahaan. 

Wawancara dilayani oleh pemilik dan bagian Research and Development, 

di mana bagian RD ini juga memiliki posisi strategis terhadap informasi 

yang terkait dengan kondisi intern perusahaan. Hasil wawancara meliputi 

mengetahui proses bisnis di CV Delta Raya secara keseluruhan, 

mengetahui penggunaan sistem yang diterapkan pada CV Delta Raya, 

mengetahui sasaran CV Delta Raya ke depan. 

3. Identifikasi masalah terhadap CV Delta Raya dilakukan untuk mengetahui 

permasalahan yang terjadi pada saat ini pada perusahaan. Dalam melakukan 

identifikasi masalah menggunakan metode Ward and Peppard (2002). Pada 

referensi Ward and Peppard tersebut terdapat 13 konteks permasalahan yang 

dapat terjadi. Dan dari 13 konteks tersebut, berikut cara yang digunakan untuk 

menemukan permasalahan yang ada : 

a. Apakah investasi benar mendukung tujuan bisnis ? 

b. Adakah kebijakan dan pengawasan terkait pengadaan SI/TI ? 

c. Bagaimana SI/TI dibangun, apakah saling terkait satu sama lain ? 
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d. Bagaimana perlakuan organisasi terhadap proyek SI/TI ? 

e. Bagaimana cara organisasi memasok sistemnya terkait SI/TI ? 

f. Bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengolah informasi ? 

g. Bagaimana kondisi relasi antara pengguna dengan bagian IT pada 

organisasi ? 

h. Bagaimana pandangan perusahaan mengenai investasi terhadap 

infrastruktur TI ? 

i. Bagaimana cara perusahaan mengevaluasi proyek SI/TI nya ? 

j. Apakah benar investasi SI/TI saat ini dapat menyelesaikan masalah 

perusahaan yang ada ? 

k. Apakah dengan adanya investasi IT memudahkan interaksi antar divisi ? 

l. Sebesar apa cakupan investasi SI/TI pada proyek ? 

m. Berapa lama masa pakai SI/TI yang pernah dipakai ? 

Pertanyaan permasalahan tersebut dapat terjawab dengan membaca 

dan memeriksa kembali hasil wawancara. Dengan adanya hasil wawancara, 

peneliti mengetahui garis besar kegiatan yang ada dalam perusahaan berikut 

dengan bagaimana sistem dalam perusahaan berlaku. Pertanyaan di atas akan 

dapat menjawab kendala apa saja yang sedang dihadapi perusahaan. 

3.2 Tahap Penyusunan 

Tahapan penyusunan, merupakan kegiatan pengembangan dokumen 

perencanaan strategis Sistem dan Teknologi Informasi. Pada tahap ini dijelaskan 

bagaimana menganalisis kondisi internal dan eksternal, sistem dan teknologi 

informasi organisasi dan strategi bisnis sistem informasi, menyusun manajemen 

sistem informasi, dan menyusun portofolio aplikasi untuk masa yang akan datang. 
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1. Analisis Lingkungan Eksternal Bisnis 

Tujuan Analisis Lingkungan Eksternal adalah untuk mengetahui kondisi 

peluang dan ancaman bisnis bagi perusahaan. Dokumen yang dihasilkan juga 

memberikan analisis peluang dan ancaman bagi perusahaan. Berikut langkah 

langkahnya : 

Identifikasi pengaruh pesaing dengan menggunakan metode Porter’s Five 

Forces dengan parameter : 

a. Ancaman kompetitor baru meliputi : 

a) Seberapa mudah untuk memulai perusahaan bisnis. 

b) Regulasi yang berlaku. 

c) Modal untuk investasi. 

d) Hambatan bagi kompetitor. 

b. Persaingan di antara pemain yang sudah ada,meliputi : 

a) Seberapa ketat persaingan pada sektor bisnis saat ini. 

b) Seberapa kuat kompetitor yang sudah ada. 

c) Bagaimana tingkat pertumbuhan industri. 

d) Seberapa bersaing produk kita di pasaran. 

c. Ancaman produk pengganti meliputi : 

a) Apakah kualitas pengganti tersebut lebih baik atau tidak. 

b) Perbedaan antara produk pengganti dengan produk yang telah disediakan 

sekarang. 

d. Ancaman daya tawar pembeli meliputi : 

a) Seberapa besar pangsa pasar. 

b) Seberapa besar peluang pembeli mendapatkan harga yang lebih murah. 
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c) Seberapa kuat efek perbedaan produk dapat memengaruhi keputusan 

pembelian. 

d) Seberapa besar pengaruh kualitas dari suatu produk. 

e. Daya tawar pemasok meliputi 

a) Seberapa banyak jumlah pemasok di pasaran. 

b) Berapa banyak pemasok yang memberikan harga yang lebih murah dengan 

kualitas yang sama. 

c) Apakah perusahaan dapat berganti pemasok. 

d) Apakah pemasok tersebar atau terpusat. 

Identifikasi pengaruh eksternal terhadap perusahaan dengan menggunakan 

metode PEST. Analisis PEST sesuai namanya menggunakan parameter Politik, 

Ekonomi, Sosial, dan Teknologi. Mendata perusahaan serupa yang menjadi pesaing 

perusahaan. Mengidentifikasi langkah selanjutnya yang akan diambil apabila faktor 

tersebut memengaruhi kondisi bisnis perusahaan. Membuat kesimpulan terhadap 

hasil analisis menggunakan Porter’s Five Forces dan PEST. 

2. Analisis lingkungan eksternal STI 

Analisis lingkungan eksternal STI digunakan untuk mengetahui peluang 

peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan dalam penggunaan STI di masa yang 

akan datang. Hasil dari analisis ini berupa pengetahuan tentang mode dan tren STI 

dunia, perbandingan strategi yang digunakan pesaing dalam segi bisnis dan TI. 

Analisis lingkungan eksternal STI akan dilakukan dengan cara identifikasi 

berdasarkan riset yang telah dilakukan Gartner. Langkah langkah dalam 

menganalisis lingkungan eksternal STI di antaranya : 

a. Mengamati tren STI yang berkembang dan populer saat ini. 
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b. Mengamati pemanfaatan STI pada pesaing menggunakan metode Porter’s Five 

Forces yang telah dilakukan pada analisis eksternal bisnis. 

c. Mencocokkan hasil identifikasi lingkungan STI eksternal dengan tujuan 

perusahaan. 

3. Analisis Lingkungan Internal  Bisnis 

Analisis lingkungan internal, ditujukan untuk mengetahui strategi bisnis 

yang saat ini diterapkan oleh CV Delta Raya, meliputi visi dan misi, aktivitas 

perusahaan, tujuan dan sasaran serta proses bisnis dan informasi yang dibutuhkan 

pada CV Delta Raya, dokumen analisis lingkungan internal dilakukan dengan 

menggunakan metode, Value Chain dan Resource Base View. Tahapan - tahapan 

yang dilakukan di antaranya adalah: 

a. Memahami visi,misi, dan proses bisnis perusahaan. 

b. Melakukan identifikasi terhadap peran dan tanggung jawab sumber daya 

manusia. 

c. Melakukan analisis value chain sesuai parameter yang terdiri dari aktivitas 

utama di antaranya inbound logistic, operation, outbound logistic, sales and 

marketing, dan service. Dan akitifitas pendukung yang di antaranya 

procurement, product and technology, human resource dan finance. 

d. Menyusun hasil analisis kedalam value chain. 

e. Menentukan kegiatan utama  dan kegiatan pendukung pada CV Delta Raya. 

f. Melakukan analisis berdasarkan referensi Resource Base View pada 

perusahaan untuk mengidentifikasi keunggulan strategis yang didasarkan pada 

tinjauan terhadap aset, keahlian, kapabilitas, aset berwujud dan aset tidak 

berwujud. 
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g. Menyusun hasil analisis Resource Base View. 

4. Analisis lingkungan internal STI 

Analisis lingkungan internal STI dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

STI dalam CV Delta Raya dalam membantu proses bisnis CV Delta Raya. Langkah 

dan tahapannya sebagai berikut: 

a. Melakukan ulasan terhadap penggunaan hardware, software, dan penggunaan 

infrastruktur  jaringan berdasarkan hasil observasi. 

a) Identifikasi penggunaan hardware. 

b) Identifikasi penggunaan software. 

c) Identifikasi penggunaan infrastruktur jaringan 

b. Meninjau terhadap sumber daya yang dimiliki perusahaan berdasarkan hasil 

analisis Resource Base View dan melakukan identifikasi kebutuhan data dan 

informasi pada CV Delta Raya. 

Setelah melakukan hasil analisis internal dan eksternal, peneliti 

mendapatkan output faktor eksternal berupa peluang dan ancaman, dan faktor 

internal berupa kekuatan dan kelemahan. Output dari analisis internal dan eksternal 

akan digunakan dalam proses SI/TI Strategi, terutama SWOT. 

5. Analisis Strategi Bisnis 

Setelah melakukan analisis bisnis dan analisis TI saat ini, maka disusunlah 

solusi dalam menjawab permasalahan yang telah dianalisis. Pada pembahasan 

sebelumnya Analisis lingkungan internal bisnis dan STI menghasilkan Faktor 

Internal dan pada analisis lingkungan eksternal bisnis dan STI menghasilkan Faktor 

Eksternal akan digunakan untuk mengetahui matriks posisi perusahaan pada 

matriks SWOT dan Grand Strategy. Solusi tersebut dibagi menjadi tiga yaitu 
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Perencanaan strategi bisnis SI, Perancangan Strategi TI dan Manajemen IT. 

Dibawah akan dijelaskan langkah langkahnya. 

a. SWOT 

Analisis SWOT membandingkan antara faktor internal dan eksternal 

yang telah didapatkan pada analisis sebelumnya. Faktor internal menjadi 

kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal menjadi peluang dan 

ancaman. 

a) Memetakan kondisi perusahaan sesuai ketentuan SWOT, di mana faktor 

internal menjadi kekuatan dan kelemahan (strength and weakness), 

sedangkan faktor eksternal menjadi peluang dan ancaman (opportunity 

and threat). 

b) Menyusun kolom pertama (5-10 merupakan peluang dan ancaman) dan (5-

10 merupakan kekuatan dan kelemahan). 

c) Menyusun kolom kedua dengan memberikan bobot faktor, mulai dari 1,00 

(sangat penting) hingga 0,00 (tidak penting). 

d) Menyusun kolom ketiga dengan memberikan rating untuk masing-masing 

faktor dengan memberikan skala dari 4 (outstanding) hingga 1 (poor). 

Tentunya berdasarkan kondisi yang terdapat pada CV Delta Raya. 

e) Menyusun kolom keempat dengan mengalikan bobot pada kolom kedua 

dengan rating pada kolom ketiga. Hasil pengalian berupa skor pembobotan 

untuk masing-masing faktor yang nilainya mulai dari 4 (outstanding) 

hingga 1 (poor). 

f) Menjumlahkan skor pembobotan yaitu pada kolom keempat untuk 

mendapatkan total skor pembobotan bagi perusahaan. Nilai total ini 
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menunjukkan bagaimana perusahaan bereaksi terhadap faktor-faktor 

strategi internal dan eksternal 

g) Menentukan titik X dengan cara strength dikurangkan dengan weakness. 

Menentukan titik Y dengan cara opportunity dikurangkan dengan threat. 

h) Membuat grafik yang menggambarkan posisi perusahaan berdasarkan 

matriks SWOT. 

i) Mengidentifikasi strategi yang digunakan pada posisi kuadran perusahaan 

berdasarkan matriks SWOT. 

j) Membuat grafik yang menggambarkan posisi perusahaan berdasarkan 

grand strategy.  

k) Mengidentifikasi strategi yang digunakan pada posisi kuadran perusahaan 

berdasarkan grand strategy. 

l) Membuat matriks 2x2 yang berisi tentang analisis SWOT yang dibagi 

menjadi beberapa kolom, di antaranya kolom SO, kolom WO, kolom ST, 

dan kolom WT. 

b. Strategi Bisnis 

Berfungsi sebagai pedoman bagi CV Delta Raya dalam menentukan 

apa yang harus dilakukan selanjutnya dalam implementasi SI/TI agar 

mendapatkan hasil sesuai tujuan. SWOT yang telah dilakukan pada tahap 

sebelumnya, digunakan dalam menentukan strategi bisnis yang dihasilkan dari 

matriks SWOT dan Grand Strategy. 

c. Balanced Scorecard 

Memasukkan strategi bisnis perusahaan ke dalam empat perspektif 

balanced scorecard di mana keempat perspektif tersebut adalah finance, 
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costumer, internal process business, dan learn & growth. Balanced scorecard 

dapat menentukan tolak ukur keuangan yang menunjukkan hasil dari tindakan 

yang diambil sebagaimana ditujukan pada 3 tolok ukur perspektif lainnya. 

Berikut adalah langkah pengerjaannya : 

a) Mengidentifikasi dan memahami tujuan perusahaan dan strategi bisnis 

perusahaan. 

b) Memetakan tujuan perusahaan sesuai dengan empat perspektif pada kolom 

pertama, untuk mengetahui bahwa tujuan perusahaan telah memenuhi 

keempat perspektif tersebut. 

c) Memetakan strategi bisnis perusahaan sesuai dengan empat perspektif 

pada kolom kedua, untuk mengetahui dalam mencapai tujuan bisnis 

perusahaan, terdapat strategi bisnis. 

d) Menentukan sasaran bisnis perusahaan pada setiap tujuan bisnis dan 

strategi pada kolom ketiga, untuk mengetahui tolak ukur suatu tujuan 

bisnis dan strategi bisnis. 

Pada tahap setelah Balanced Scorecard didapatkan suatu sasaran 

dan ukuran pencapaian yang harus diraih agar strategi bisnis dapat 

terlaksana, tentu berdasarkan empat perspektif yang telah ada pada 

Balanced Scorecard. 

6. Strategi Bisnis SI Perusahaan 

Strategi Teknologi Informasi mengatur cara sumber daya dan 

teknologi untuk membangun strategi bisnis SI agar sesuai dengan manajemen. 

Akan berfungsi sebagai pedoman bagi CV Delta Raya bagaimana melakukan 

sebagaimana telah dirumuskan pada Strategi bisnis IS guna mendapatkan hasil 
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sesuai tujuan organisasinya. Langkah langkah strategi bisnis SI perusahaan 

dijelaskan di bawah: 

a. Menyusun tabel yang terdiri dari enam kolom yang berisikan tujuan bisnis, 

strategi bisnis pada SWOT dan Grand Strategy, sasaran inisiatif strategik, 

strategi STI. Penyusunan pada setiap kolom tersebut didapatkan pada 

setiap proses yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. 

b. Penyusunan solusi SI/TI dengan menyusun kedalam 7 kolom dengan isi 

sasaran, ukuran, target untuk dicapai pada strategi bisnis, CSF, divisi yang 

terkait dalam membangun solusi STI, kebutuhan data atau informasi yang 

dibutuhkan kemudian solusi SI/TI yang dihasilkan. 

c. Memetakan solusi SI/TI yang diberikan dengan proses yang ada dalam 

aktivitas utama Value Chain. 

d. Mendetailkan cara dalam melakukan perhitungan ukuran beserta formula 

yang digunakan. 

e. Menjelaskan status SI/TI, yaitu status SI/TI yang akan diberikan kepada 

perusahaan apa sudah ada atau merupakan sistem baru. 

f. Menjelaskan solusi SI/TI yang akan diberikan kepada perusahaan, modul 

apa saja yang  berada pada aplikasi tersebut. 

7. Strategi IT 

Pada langkah strategi IT, berfokus pada kebutuhan akan penerapan 

teknologi informasi yang akan dimanfaatkan pada setiap proyek perusahaan 

berdasarkan Strategi Bisnis SI Perusahaan. Pada tahap ini juga dijabarkan hal 

hal yang bersifat teknis seperti pemilihan teknologi, database yang digunakan 

dan platform dari sistem yang akan digunakan, berikut langkah langkahnya : 
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a. Mengidentifikasi infrastruktur jaringan dan melakukan pembenahan pada 

infrastruktur jaringan sebelumnya. 

b. Peninjauan database yang akan digunakan dalam penerapan solusi SI/TI 

perusahaan. 

c. Peninjauan platform yang akan digunakan dalam penerapan solusi SI/TI 

perusahaan. 

8. Strategi Manajemen SI/TI 

Strategi manajemen SI/TI merupakan elemen elemen yang diterapkan 

dalam organisasi untuk memastikan bahwa penerapan dan evaluasi kebijakan 

SI/TI dilakukan secara konsisten. Berfungsi sebagai pedoman CV Delta Raya 

untuk memastikan bahwa yang dilakukan dalam rangka implementasi SI/TI 

sesuai dengan tujuan awal, yaitu visi dan misi CV Delta Raya. Berikut langkah 

langkahnya : 

a. Melakukan observasi tentang kebijakan kebijakan yang ada pada 

perusahaan. 

b. Memahami tentang struktur organisasi perusahaan guna membantu dalam 

proses perencanaan struktur organisasi yang baru. 

c. Membuatkan struktur organisasi yang baru guna memaksimalkan peranan 

SI/TI yang nantinya akan diterapkan pada CV Delta Raya. 

d. Menyusun deskripsi kebutuhan tenaga kerja pada departemen IT termasuk 

pendidikan, pengalaman dan persyaratan. 
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3.3 Tahap Akhir 

1. Future Aplication Portofolio 

Langkah selanjutnya yakni memetakan sesuai dengan empat kuadran 

yang terdapat pada portofolio aplikasi McFarlan, berikut langkah kerjanya : 

a. Melakukan pemetaan sesuai dengan manfaatnya bagi perusahaan 

berdasarkan empat kategori McFarlan (Strategic, high potential, key 

operational dan key support). 

b. Melakukan pemetaan solusi SI kedalam matriks McFarlan. 

c. Memberikan skala prioritas pada setiap solusi SI/TI yang akan digunakan. 

d. Mengelompokkan hasil pemetaan McFarlan kedalam 4 perspektif, 

financial, costumer, internal process business, learning and growth. 

2. Roadmap Aplikasi 

Di dalam roadmap aplikasi terdapat 3 bagian, di antaranya : 

a. Rencana Implementasi 

Pada bagian rencana implementasi akan berisi terdapat 

perencanaan implementasi  dari setiap aplikasi yang akan dibuat. Rencana 

implementasi dilakukan berdasarkan kebutuhan implementasi SI dan 

ketersediaan solusi SI yang sudah ada. 

b. Risk Assesment 

Merupakan kegiatan identifikasi risiko dengan menggunakan 

metode kualitatif, hal tersebut dilakukan dengan melakukan pendataan 

terhadap risiko kemudian dikurangi hingga terdapat sisa satu risiko dengan 

presentasi tertinggi pada setiap solusi aplikasi. Berikut tahapannya 
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a) Melakukan identifikasi sistem yang sedang dipertimbangkan, 

kemudian menentukan 1 risiko yang memiliki presentasi tertinggi 

pada setiap solusi aplikasi. 

b) Menentukan qualitative rating yang berisi probability, risk impact, 

risk score hingga menentukan rating tertinggi sampai ke terendah. 

c) Menganalisis risk exposure pda setiap risk identification. 

d) Menentukan risk response yang sesuai dengan solusi SI/TI dan risk 

identification. 

c. Pendanaan 

Tahap pendanaan membahas seberapa besar dana yang akan 

dianggarkan perusahaan untuk melakukan proyek IT dan tentang 

ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait keuangan perusahaan. 

Perencanaan anggaran proyek IT dilakukan dengan menggunakan 

perhitungan cost model di mana langkah-langkahnya akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

a) Membagi anggaran pengeluaran menjadi biaya software, biaya 

hardware, dan biaya sumber daya. 

b) Menghitung biaya yang dikeluarkan sesuai kategori pengeluaran yang 

telah dikelompokkan. 

c) Menjumlahkan seluruh biaya yang telah dimasukkan di mana biaya 

yang dihitung adalah biaya sampai proses implementasi setiap 

aplikasi yang dibuat pada setiap proses. 
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BAB IV 

HASIL PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas setiap tahapan pengerjaan yang disusun dalam bab 

sebelumnya di mana telah sesuai dengan kerangka kerja Ward and Peppard yang 

digunakan dalam penyusunan penelitian ini, mulai dari tahap awal yang terdiri atas 

studi literatur, pengumpulan data, dan identifikasi masalah, berikutnya ada tahap 

penyusunan yang terdapat analisis internal eksternal, analisis strategi bisnis dan 

analisis strategi STI di mana akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan dan 

solusi STI bagi perusahaan, lalu yang terakhir adalah tahapan akhir berupa output 

dokumen Portofolio Aplikasi dan Roadmap Aplikasi. 

4.1 Tahap Awal 

Pada tahap awal, akan dibahas tiga aktivitas yaitu studi literatur, 

pengumpulan data, dan identifikasi masalah sebagai landasan dalam menyusun 

perencanaan strategis STI. 

4.1.1 Studi Literatur 

Adapun studi literatur yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategi 

Sistem dan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Metode Ward and Peppard digunakan sebagai landasan penyusunan 

perencanaan strategis STI. 

2. Value Chain menghasilkan kegiatan organisasi dan untuk mengetahui interaksi 

yang digunakan organisasi untuk kegiatan bersaing. 

3. Resource Base View menghasilkan keunggulan strategis suatu perusahaan yang 

didasarkan pada tinjauan terhadap kombinasi dari aset keahlian, kapabilitas, 

dan aset tak berwujud yang spesial sebagai suatu organisasi.



56 

 

 

 

4. Analisis Porter’s Five Force menghasilkan persaingan terdiri dari ancaman 

serta dapat menjadi kesempatan untuk mengetahui peta bisnis dalam industri 

yang sedang dijalankan. 

5. Analisis PEST, menghasilkan faktor makro yang digunakan di lingkungan 

pemindaian komponen dari manajemen strategis. 

6. Analisis Strength Weakness Opportunity and Threat (SWOT) menghasilkan 

nilai kekuatan dan kelemahan dari sumber daya yang dimiliki perusahaan dan 

nilai peluang dan tantangan yang dihadapi perusahaan. 

7. Grand Strategy, menghasilkan arahan dasar dalam tindakan strategis di mana 

merupakan suatu bentuk dasar dari suatu upaya terkoordinasi dan berkelanjutan 

untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Gambaran strategi pada Grand 

Strategy dibuat berdasarkan pencocokan kuadran hasil analisis SWOT. 

8. Analisis Balanced Score Card (BSC) menghasilkan indikator kinerja 

perusahaan dan hasil identifikasi kebutuhan yang memengaruhi keberhasilan 

dan kegagalan untuk mencapai tujuan. 

9. Analisis McFarlan Strategic Grid menghasilkan peta aplikasi STI berdasarkan 

kontribusinya terhadap organisasi. Hasil pemetaan dapat menjadi dasar bagi 

penentuan strategi STI di masa mendatang. 

10. Analisa Critical Sucess Factor (CSF) digunakan 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. 
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4.1.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu survei dan 

wawancara. Tujuan dilakukan pengumpulan adalah memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan perencanaan strategis STI pada CV 

Delta Raya. 

A. Survei 

Kegiatan survei dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai CV 

Delta Raya. Survei lebih dipusatkan dalam mencari informasi mengenai profil 

perusahaan, visi dan misi, dan struktur organisasi. Informasi ini akan digunakan 

sebagai pendukung analisis lingkungan internal perusahaan. Hasil dari survei dapat 

dilihat pada pembahasan Analisis Lingkungan Internal Bisnis. 

B. Wawancara 

Wawancara dilakukan beberapa kali dan narasumber yang berbeda, 

adapun yang menjadi narasumber di antaranya pemilik perusahaan dan pimpinan 

cabang. Uraian beberapa wawancara tersebut di antaranya: 

1. Wawancara pertama yang pertama ditujukan untuk mengetahui proses bisnis 

internal pada CV Delta Raya, terutama pada bagian lini produksi utama, 

mengingat produksi adalah kegiatan utama CV Delta Raya. hasil wawancara 

ini berupa kegiatan utama CV Delta Raya dalam memproduksi mebel, seperti 

bagaimana pada saat pesanan dari pelanggan, bagaimana perlakuan bahan baku 

saat masuk, merencanakan dan menjadwalkan produksi, pengecekan kualitas 

setelah produksi, packing, pengiriman, apa saja yang dilakukan dalam rangka 

melakukan layanan purnajual. Hasil wawancara pertama dapat dilihat lebih 

lanjut pada pembahasan Analisis Lingkungan Internal Bisnis. 
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2. Wawancara kedua difokuskan pada pemanfaatan STI pada CV Delta Raya 

dalam mendukung proses bisnis CV Delta Raya. hasil wawancara ini 

mendapatkan informasi berupa penggunaan perangkat lunak, perangkat keras. 

Hasil dari wawancara kedua didapati bahwa CV Delta Raya menggunakan 

perangkat keras seperti komputer dan printer di beberapa bagian. Penggunaan 

perangkat keras ini belum memiliki aplikasi atau sistem yang terintegrasi 

dalam mendukung proses bisnisnya, sehingga perangkat keras yang ada pada 

perusahaan masih sebatas pada media pencatatan saja. 

4.1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil survei dan wawancara yang telah dilakukan maka 

permasalahan dapat diidentifikasi yaitu : 

1. Investasi yang dilakukan saat ini tidak menunjang tujuan bisnis. Pola 

pemenuhan kebutuhan SI/TI yang ada di sana, saat ini yang terjadi pemenuhan 

kebutuhan SI/TI yang ada pada CV Delta Raya hanya berdasarkan pada 

kebutuhan operasional harian saja. Perusahaan hanya mengadakan TI karena 

pada saat itu merasa butuh, tanpa pertimbangan terhadap keterkaitan dan 

kompabilitas kebutuhan bagian lainnya di masa yang akan datang. 

2. Tidak ada pengendalian atas pemenuhan kebutuhan SI/TI. Pada saat 

melakukan pemenuhan kebutuhan SI/TI hanya berdasarkan permintaan 

karyawan terkait. Perusahaan selama ini tidak mempertimbangkan spesifikasi 

terkait SI/TI apa yang dibutuhkan karyawan pada divisi di mana ia berkarya. 

Akibatnya biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan SI/TI tersebut tidak 

terkendali. 
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3. Data tidak terintegrasi dengan baik. Para karyawan pada setiap divisi masih 

harus mencocokkannya satu sama lain agar informasi yang tercatat saling 

sesuai. 

4. CV Delta Raya tidak pernah melakukan perencanaan SI/TI baik di masa 

lampau ataupun di masa yang akan datang. Pada saat ini perusahaan dapat 

berjalan normal, namun tanpa perencanaan yang baik dan kontinu, maka 

perusahaan tidak dapat memiliki gambaran perkembangan pesaing yang berada 

pada cakupan bisnisnya, sejauh mana kompetitor menghadapi persaingan dan 

SI/TI apa saja yang telah diperbaharui, di mana hal hal tersebut berdampak 

pada ketidaksiapan CV Delta Raya dalam menghadapi persaingan bisnis. 

5. Manajemen informasi yang kurang baik, yakni adanya kesulitan dalam 

mengolah informasi yang ada pada CV Delta Raya, dengan begitu data yang 

dibutuhkan cenderung lamban bahkan tidak lengkap. 

4.2 Tahap Penyusunan 

Tahap penyusunan adalah tahapan dalam menjawab permasalahan yang 

ada pada CV Delta Raya saat ini. Tahap ini terdiri atas analisis strategi bisnis yang 

digunakan untuk mengetahui kondisi bisnis perusahaan saat ini, dan juga kondisi 

eksternal yang dapat berpengaruh pada kelangsungan bisnis perusahaan saat ini, 

selain itu ditinjau pula dari sisi STI, sejauh mana STI berperan dalam membantu 

bisnis perusahaan dan mengetahui perkembangan STI yang dapat diterapkan oleh 

perusahaan. 
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4.2.1 Analisis Lingkungan Eksternal Bisnis 

Berikut adalah hasil analisis lingkungan eksternal bisnis, dengan analisis 

lingkungan eksternal ini perusahaan mengetahui peluang dan ancaman bisnis bagi 

perusahaan. Metode yang digunakan dalam analisis lingkungan eksternal bisnis ini 

diantaranya adalah Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi (PEST), dan Porter’s 

Five Forces. 

A. Analisis Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi (PEST) 

Analisis lingkungan eksternal bisnis meliputi analisis PEST yang 

mencakup kondisi politik, perekonomian, sosial dan teknologi. Analisis ini 

memiliki tujuan untuk melakukan identifikasi faktor-faktor di luar lingkungan 

perusahaan yang memengaruhi kelangsungan bisnis CV Delta Raya. kondisi 

kondisi tersebut meliputi : 

1. Politik 

Dalam menjalankan bisnisnya, CV Delta Raya telah lulus sertifikasi 

legalitas kayu yang dilakukan oleh PT. Trustindo Prima Karya. Sertifikat legalitas 

kayu adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemilik 

hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin atau pemilik hutan hak telah 

mengikuti standar legalitas kayu dalam memperoleh hasil hutan kayu. Legalitas 

tersebut berdasarkan pada Permenhut  No. 38/Menhut-II/2009 Pasal 1 Ayat 2. 

Dalam perolehan sertifikasi ini, baik CV Delta Raya maupun semua perusahaan 

industri dengan sertifikasi tersebut secara politis dan hukum terbebas dari tudingan 

atas pelanggaran pelanggaran hutan terutama pembalakan liar. Tudingan tersebut 

tentunya menekan pemasaran dan harga produk kayu Indonesia, karena kredibilitas 



61 

 

 

 

kayu Indonesia diragukan dari sisi legalitas apalagi kelestarian produksinya. 

Sertifikasi legalitas kayu memiliki dasar hukum : 

a. UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. 

b. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. No.3 tahun 2008 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan 

Hutan. 

c. Peraturan menteri kehutanan No. 38/menhut-II/2009 junto Permenhut 

P.68/Menhut-II/2011 junto Permenhut P.45/Menhut-II/2012, junto Permenhut 

P.42 /Menhut-II/2013 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada 

Pemegang izin atau pada Hutan Hak. 

d. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No.P.6/VI-

BPPHH/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan 

Hutan Produksi dan Verifikasi Legalitas Kayu. 

2. Ekonomi 

Berdasarkan apa yang pernah disampaikan oleh Jamhadi selaku ketua 

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Surabaya, tahun 2019 akan menjadi 

tahun bertumbuhnya beberapa sektor ekonomi Jawa Timur yang juga dipengaruhi 

oleh sektor ekonomi global. Pertumbuhan dagang dan industri dapat melampaui 

pertumbuhan ekonomi, yakni enam persen hingga sembilan persen. Tetapi 

pertumbuhan ekonomi ini tidak langsung mengarah pada sektor perdagangan 

furnitur itu sendiri, melainkan akan didominasi oleh sektor makanan, gastronomi, 

dan peralatan masak. Pertumbuhan lainnya juga diikuti di sektor pariwisata, 
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setidaknya ada dua ratus enam puluh ribu (260.000) wisatawan yang masuk ke Jawa 

Timur melalui Bandara Juanda, dan masih bisa meningkat kembali sekitar 7 persen. 

Dengan perilaku pertumbuhan ekonomi tersebut, bukan berarti industri 

furnitur akan diam di tempat, akan tetapi dapat menggunakan kesempatan. 

Pertumbuhan di sektor, makanan, gastronomi dapat dimanfaatkan sektor industri 

furnitur untuk melakukan inovasi untuk mendukung tren gastronomi, atau 

menciptakan peralatan dapur yang sesuai dengan tren. Sektor Industri furnitur juga 

dapat memanfaatkan momen momen tepat seperti momen di mana wisatawan 

datang ke Jawa Timur untuk mengadakan pameran dan promosi produknya. 

3. Sosial 

Untuk sektor sosial, berkaitan dengan pertumbuhan sektor ekonomi Jawa 

Timur terutama pada tahun 2019. Tahun 2019 sektor fashion akan mengalami 

pertumbuhan sebesar 7,9 persen karena adanya peningkatan kebutuhan dan 

perubahan tren masyarakat. Industri furnitur juga dapat memberikan respon terkait 

tren fashion apa yang sedang disenangi oleh masyarakat, baik masyarakat lokal 

maupun mancanegara. Contoh tren yang masih akan berkembang pada pola 

kehidupan sosial di masyarakat saat ini adalah pola minimalis, industri furnitur juga 

memberikan respon dengan mengeluarkan produk yang memiliki penampilan yang 

simpel, namun tetap memiliki manfaat, bahan tetap berkualitas dan harga yang 

sesuai. Pemerintah, terutama Departemen Perindustrian dan Perdagangan, ikut serta 

dan aktif memberikan kesempatan dan ruang untuk mengadakan event pameran. 

4. Teknologi 

Untuk bidang teknologi, ke depannya banyak industri yang memakai 

kecerdasan buatan dan komputasi virtual dalam mendukung kegiatan bisnisnya. 
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Penggunaan AI yang semakin sering kita dengar akan sampai pada pemanfaatan di 

bidang industri, terutama pengolahan dan analisis data praktis untuk membantu 

pengambilan keputusan. Ada juga teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual 

Reality (VR) yang bisa saja membantu interaksi antara pelanggan dan bagian 

penjualan, dengan menggunakan teknologi tersebut dapat memberikan informasi 

bentuk dan lokasi penataan furnitur secara virtual antara kedua belah pihak. 

B. Porter’s Five Forces 

Menganalisis situasi yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan, 

dalam melakukannya digunakanlah model Porter’s Five Forces. Analisis ini terdiri 

dari ancaman dari pendatang baru, persaingan antara perusahaan yang sudah ada, 

kekuatan tawar menawar pemasok, kekuatan tawar menawar pembeli dan produk 

substitusi. Berikut adalah hasil analisis Porter’s Five Forces pada perusahaan CV 

Delta Raya: 

1. Ancaman dari pendatang baru. 

Untuk saat ini, tidak ada ancaman atas pendatang baru untuk CV Delta 

Raya. Saat ini, ada beberapa perusahaan furnitur serupa seperti Rizkar dan 

Olympic, namun kedua perusahaan tersebut bergerak di bidang furnitur yang 

memiliki pangsa produk yang berbeda. Olympic bergerak di cakupan furnitur yang 

didominasi oleh produk kayu press, sedangkan Rizkar bergerak di kerajinan 

Furnitur ukir kayu dengan pangsa pasar lokal. Untuk Rizkar sendiri memiliki 

kapasitas produksi yang sangat kecil bila dibandingkan dengan CV Delta Raya. Ada 

juga Furnitur kayu ukir Jepara, yang memiliki pangsa pasar hingga luar negeri, 

namun jumlah dan kapasitas produksi nya sangat kecil. 
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2. Persaingan antar pemain yang telah ada 

Saat ini untuk lingkup Jawa Timur sendiri terdapat beberapa produsen 

Furnitur, di antaranya seperti Goldfindo Intikayu Pratama, Olympic, Rizkar, dan 

sisanya pengrajin dengan menggunakan nama pribadi sebagai merek dagangnya. 

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa produsen furnitur seperti 

Olympic dan Rizkar merupakan produsen dengan segmentasi yang berbeda, 

walaupun sama sama menghasilkan produk furnitur tidak menjadikan ancaman bagi 

CV Delta Raya. Persaingan akan terasa apabila melihat ke perusahaan yang 

memiliki nama PT. Golfindo Intikayu Pratama, secara wujud pabrik jauh lebih 

besar, berdiri sejak tahun 2000, memiliki jumlah pekerja dan kapasitas produksi 

yang lebih besar. Hanya saja PT. Goldfindo Intikayu Pratama memiliki pangsa 

pasar di Amerika, sedangkan CV Delta Raya memiliki pangsa pasar di Jepang 

China dan Korea. Ancaman yang sama juga datang dari perusahaan furnitur luar 

negeri bernama IKEA, perusahaan tersebut terbukti sukses membuka cabang di 

berbagai kota dan negara di mana setiap cabangnya dapat menyesuaikan diri dengan 

pola konsumsi masyarakat. Adanya IKEA menjadi ancaman bagi CV Delta Raya 

di pangsa pasar luar negeri dan pangsa pasar dalam negeri itu sendiri. 

3. Kekuatan tawar menawar pemasok 

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, CV Delta Raya membutuhkan 

bahan baku dari pemasok berupa kayu, pelitur, cat dan aksesoris untuk hias. Dalam 

memenuhi kebutuhan bahan bakunya CV Delta Raya membeli langsung kepada 

pemasok, tetapi pembelian bahan baku ini hanya berdasarkan kesepakatan saja, jika 

saat pembelian bahan baku dirasa mahal, maka akan mencoba untuk mencari di 

supplier lain. 
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Sejauh ini CV Delta Raya tidak menjalin kerja sama dengan pemasok yang 

ada, hanya sebatas sebagai pemasok dan pembeli saja, tetapi saling kenal karena 

sudah lama melakukan transaksi. Dalam upaya mendapatkan bahan baku, CV Delta 

Raya hanya membangun hubungan keakraban, dengan harapan mengambil hati 

supplier dan mendapatkan harga dan pelayanan yang memuaskan. Namun bukan 

berarti harga yang ditawarkan akan selalu bagus, tanpa ikatan resmi dalam 

menjalankan bisnis akan menimbulkan risiko permainan harga dan dengan kualitas 

yang kurang. 

4. Kekuatan tawar menawar pembeli 

Beberapa tahun terakhir perubahan perilaku dan selera konsumen 

mengalami perubahan. Menurut bagian R&D CV Delta Raya konsumen dulu 

konsumen cenderung lebih suka dengan model klasik dengan sentuhan ukiran 

mewah, sedangkan sekarang konsumen cenderung memesan dengan model yang 

sederhana namun elegan di mana menurut mereka mudah dipadukan dengan 

ruangan dan perabotan yang lain. Tentu saja perubahan perilaku konsumen ini 

berpengaruh besar terhadap perilaku produksi CV Delta Raya. 

Ada satu hal yang membuat konsumen CV Delta Raya dapat dengan 

nyaman untuk terus berlangganan furnitur, salah satunya adalah pendekatan 

terhadap konsumen. CV Delta Raya berusaha untuk melayani dengan sabar dan 

sopan, senantiasa mau belajar etika bisnis yang disesuaikan dengan norma di mana 

pelanggan berasal. Pujian dan sanggahan pun beberapa kali dilontarkan pelanggan 

asal Jepang, mengingat Jepang memiliki budaya yang ketat, disiplin dan 

profesional, ternyata pelanggan asal Jepang kebanyakan cocok dengan hasil 

produksi furniturnya. 
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5. Produk substitusi 

Saat ini CV Delta Raya mengalami ancaman dari berbagai industri sejenis 

dengan bahan baku yang berbeda. Ancaman yang dialami datang dari perusahaan 

furnitur yang memiliki bahan baku lebih murah seperti bambu, rotan, dan beberapa 

bahan turunan logam seperti aluminium dan besi. Tentu saja bagi konsumen hal 

tersebut memberikan pilihan produk yang lebih luas sebagai variasi pilihan, namun 

tidak dengan CV Delta Raya, yang di mana memiliki kemungkinan untuk 

kehilangan konsumennya karena memilih produk yang lebih murah dengan manfaat 

yang sama. 

Setelah faktor eksternal yang didasarkan pada analisis Potter’s Five 

Forces didapatkan, maka dapat digambarkan dalam bentuk gambar yang disajikan 

pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4. 1 Hasil Analisis Potter’s Five Force CV. Delta Raya 
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4.2.2 Analisis Lingkungan Eksternal STI 

Identifikasi kondisi eksternal SI/TI pada CV Delta Raya berkaitan dengan 

kondisi SI/TI yang diimplementasikan oleh perusahaan agar dapat mengetahui 

manfaat dari tren teknologi yang terjadi pada saat ini yang berpengaruh pada CV 

Delta Raya. Tren teknologi diambil berdasarkan riset yang dilakukan oleh 

https://www.gartner.com/. Menurut Gartner terdapat 10 tren STI di tahun 2018. 

Berikut tren TI di tahun 2018 menurut Gartner. 

Gartner menyebut peleburan orang, perangkat, konten dan jaringan 

layanan pintar. Dalam mendukung bisnis digital, dibutuhkan sebuah model digital, 

platform bisnis dan seperangkat layanan yang pintar. 

a. AI Foundation 

AI didefinisikan sebagai kecerdasan suatu entitas ilmiah. Sebuah 

kecerdasan yang diciptakan dan dijalankan oleh suatu mesin komputer, sehingga 

dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia. Di dalam 

prakteknya, AI akan membentuk sebuah cabang yang sanagt penting dalam 

perannya menjalankan komputer. Cabang tersebut di antaranya perilaku, 

pembelajaran, dan adaptasi dalam sebuah mesin. 

Kemampuan perusahaan untuk menggunakan AI untuk membantu dalam 

meningkatkan pengambilan keputusan, menciptakan kembali model bisnis dan 

ekosistem, dan membuat lagi pengalaman pelanggan akan mendorong pembayaran 

untuk inisiatif digital hingga tahun 2025. 

b. Intelligent Apps and Analytics 

Intelligent apps merupakan pross menggunakan teknologi Machine 

Learning. Dengan memanfaatkan data historis dan data realtime dalam membuat 

https://www.gartner.com/
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suatu prediksi maupun keputusan untuk menyampaikan pengalaman pengguna 

yang kaya, adaptif, dan di personalisasi. 

Intelligent Analytics juga menggunakan teknologi machine learning dan 

memanfaatkan data historis dan data realtime. Namun, Intelligent Analytics 

membantu organisasi dengan meningkatkan kinerja dengan pengambilan keputusan 

yang tepat. Intelligent Analytics membantu efisiensi biaya dan meningkatkan 

kinerja bisnis dan juga perencanaan bisnis yang efisien. 

Dalam prakteknya, Intelligent Apps diperlukan untuk menjalankan bisnis, 

sedangkan Intelligent Analytics diperlukan untuk mengubah bisnis. Dengan 

kombinasi data historis dan realtime mengenai algoritma statistik, dan teknik 

machine learning, Intelligent Analytics memegang peranan penting dalam 

memprediksi dan mencegah risiko utama dalam menjalankan opsi internal. 

c. Intelligent Things 

Intelligent Things merupakan istilah untuk objek sehari hari yang 

menggabungkan tyeknologi otonom. Intelligent Things menggabungkan AI dengan 

machine learning untuk berinteraksi dengan orang maupun lingkungan. Dengan 

kata lain Intelligent Things menjadi suatu alat yang dapat merespon kondisi dunia 

nyata secara otomatis. Perangkat perangkat ini akan bekerja sama secara otomatis 

atau tetap menggunakan input dari manusia. 

d. Digital Twins 

Digital Twins merupakan representatif digital dari entitas atau sistem dunia 

nyata. Digital twins mengintegrasikan AI, machine learning, dan software analytics 

dengan data untuk membuat model simulasi digital. Digital twins membantu 

melakukan manajemen aset, dan juga menawarkan nilai dalam hal efisiensi 
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operasional dan wawasan tentang bagaimana produk digunakan dan bagaimana 

produk dapat ditingkatkan. 

e. Cloud To The Edge 

Edge Computing adalah suatu konsep yang memiliki keterkaitan dengan 

Internet of Things (IoT) dan pengiriman data ke cloud. Menggambarkan topologi 

komputasi di mana pemrosesan informasi dan pengumpulan konten dan pengiriman 

ditempatkan lebih dekat dengan informasi. 

Cloud digunakan untuk menciptakan model yang berorientasi pada 

layanan dan edge menawarkan gaya pengiriman yang memungkinkan untuk 

eksekusi aspek aspek terputus dari layanan cloud. 

f. Conversational Platform 

Conversational Platform merupakan interaksi dengan orang melalui 

bahasa untuk membantu, mengaktifkan, atau menghibur. Dan juga memfasilitasi 

komunikasi perangkat yang satu dengan yang lainnya di mana perangkat tersebut 

mendukung Internet of Things. 

Conversation platform akan memungkinkan aplikasi seluler dan IoT untuk 

berinteraksi dengan sistem melalui perintah suara. Model ini akan memungkinkan 

konsumen dapat berinteraksi secara langsung dengan sistem bisnis tanpa batasan 

antarmuka. 

g. Immersive Experience 

Augmented Reality (AR), virtual reality (VR) mengubah cara orang 

memersepsikan dan berinteraksi dengan dunia digital. Dikombinasikan dengan 

platform percakapan, perubahan mendasar dalam pengalaman pengguna menjadi 

pengalaman yang tak terlihat. Dengan mengintegrasikan AR dan VR, dapat 
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menawarkan cara baru bagi konsumen untuk terlibat secara aktif dengan organisasi 

untuk mencapai efisiensi melalui perangkat seperti VR ponsel pintar. Integrasi AR 

dan VR juga meningkatkan interaksi pelanggan dan karyawan serta kinerja bisnis. 

h. Blockchain 

Blockchain dapat diumpamakan seperti buku besar transaksi tambahan. 

Merupakan buku besar yang dapat diperbaharui, namun informasi lama yang 

didapat disimpan dalam blok dan tidak dapat di edit kembali, disesuaikan, atau 

diubah. Hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan kriptografi. Maanfaat dari 

blockchain adalah semua data yang terekam di dalamnya, misalkan data transaksi 

dapat dipublikasikan kepada publik. Karena sifatnya yang tidak dapat di edit 

kembali, pengguna dapat yakin bahwa data atau transaksi yang pernah tercatat 

adalah memang terjadi dan benar adanya. 

i. Event Driven Model 

Event Driven Model adalah program yang diciptakan untuk memberikan 

respons terhadap pengguna atau sistem. Dalam konteks komputasi, suatu peristiwa 

adalah setiap kejadian yang dapat di idenifikasi yang memiliki arti penting oleh 

perangkat keras atau perangkat lunak sistem. AI, IoT dan teknologi lainnya 

memberikan dampak kepada bisnis, yaitu dapat mendeteksi peristiwa bisnis dengan 

lebih cepat dan hasil analisis yang lebih rinci. 

j. Continous Adaptive Risk and Trust 

Continuous Adaptive Risk and Trust Assessment (CARTA) 

memungkinkan pengambilan keputusan secara realtime. CARTA berbasis risiko 

dan berdasarkan kepercayaan dengan respons adative terhadap bisnis digital yang 

memungkinkan keamanan. Konsep dari CARTA meliputi: 
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a. Keputusan, risiko, dan kepercayaan terus beradaptasi. 

b. Blok awal memungkinkan penilaian keamanan untuk akses dan perlindungan 

perusahaan . 

c. Kepercayaan dan risiko harus dinamis. 

d. Hasil bisnis dapat di optimalkan ketika kepercayaan digital dikelola secara 

adaptif. 

4.2.3 Analisis Lingkungan Internal Bisnis 

Tujuan dari analisis lingkungan internal bisnis adalah mengetahui strategi 

bisnis saat ini, visi, misi, proses bisnis, sumber daya yang dimiliki serta informasi 

yang dibutuhkan perusahaan. Metode yang akan digunakan dalam menganalisis 

lingkungan internal bisnis diantaranya Value Chain dan Resource Base View. 

A. Profil perusahaan 

Pada profil perusahaan mengidentifikasi strategi yang digunakan melalui 

visi dan misi perusahaan. Serta pihak pihak yang bertanggung jawab dalam 

keberlangsungan perusahaan yang ditunjukkan pada struktur organisasi. Berikut 

adalah penjabaran visi dan misi CV Delta Raya, proses bisnis, dan identifikasi peran 

dan tanggung jawab sumber daya manusia. 

1. Visi dan Misi perusahaan. 

CV Delta Raya memiliki visi “Memberikan kepuasan dan kenyamanan 

bagi costumer, mewujudkan industri furnitur yang berdaya saing di pasar 

internasional”. Berdasarkan visi tersebut dapat disimpulkan bahwa CV Delta 

Raya mengutamakan mutu demi kepuasan konsumen sehingga CV Delta Raya 

menjadi perusahaan furnitur yang memiliki daya saing di pasar internasional. Oleh 

karena itu perancangan strategis sistem dan teknologi informasi dirancang dengan 
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mempertimbangkan kualitas pelayanan CV Delta Raya bagi pelanggan. 

Sedangkan Misi CV Delta Raya yakni : 

a. Menciptakan furnitur dengan bahan yang baik, sehingga menghasilkan furnitur 

yang berkualitas. 

b. Mengembangkan usaha sehingga dapat bersaing di pasar domestik dan 

internasional. 

c. Mencapai kesuksesan dengan mengutamakan kepuasan konsumen. 

2. Proses Bisnis 

Proses bisnis pada CV Delta Raya dimulai dengan adanya permintaan. 

Awalnya CV Delta Raya mendapatkan permintaan pemesanan dari pelanggan. 

Pelanggan memberikan detail produk yang diinginkan kepada bagian marketing, 

kemudian jika terjadi persetujuan maka detail produk akan disampaikan kepada 

kepala produksi. Kepala produksi akan melakukan pengecekan kepada PPIC untuk 

mendapatkan informasi gudang sebagai cek ketersediaan bahan baku, jika dirasa 

kurang, maka kepala produksi menyampaikan kepada bagian pembelian untuk 

melakukan pembelian bahan baku. Ketika bahan baku telah sampai, baru langkah 

selanjutnya dilakukan produksi barang purwarupa, pembuatan purwarupa ini 

ditujukan untuk menunjukkan contoh barang kepada konsumen apakah cocok 

dengan hasilnya, jika sudah jadi dan melalui pengecekan kualitas, maka barang 

akan dikirim ke konsumen untuk menunggu umpan balik. Jika konsumen setuju, 

makan akan dilakukan pembahasan jumlah barang, pola pengiriman, dan cara 

pembayaran.  

Selanjutnya melakukan produksi barang sesuai purwarupa dan umpan 

balik konsumen. Jika barang selesai di produksi maka akan dilakukan pengecekan 
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kualitas untuk diperiksa, setelah diperiksa akan melalui proses packing. Proses 

packing ini terdapat dua macam, yaitu packing dalam bentuk utuh (full assembled), 

dan packing dalam bentuk knocked down di mana setiap bagian furnitur dalam 

kondisi terbongkar dan dibungkus secara terpisah. Packing tersebut sesuai 

permintaan konsumen di mana sebelumnya telah disepakati pada saat mendapatkan 

umpan balik dari barang purwarupa. Jika telah melalui proses packing maka 

langkah selanjutnya akan menjalani proses pengiriman. 

Berikut adalah identifikasi peran dan tanggung jawab perusahaan sumber 

daya manusia berdasarkan struktur organisasi, struktur organisasi dapat dilihat pada 

Gambar 4.1 

a. Direktur 

Tanggung jawab direktur utama adalah bertanggung jawab memimpin 

perusahaan dengan menyusun program kerja baik jangka pendek dan jangka 

panjang. Direktur utama juga bertanggung jawab dalam mengawasi, menilai dan 

mengendalikan pelaksanaan kerja pada perusahaan CV Delta Raya, serta 

mendukung, memotivasi karyawan. 

b. Accounting 

Tanggung jawab bagian accounting adalah membuat pembukuan 

keuangan dan melakukan posting jurnal operasional. Bagian accounting juga 

bertanggung jawab membuat laporan keuangan, di mana laporan keuangan adalah 

rekapitulasi keuangan perusahaan yang akan diserahkan langsung kepada direktur. 

Bagian accounting juga bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan 

kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan seperti 

kuitansi, faktur, dan invoice. 
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c. Bagian Produksi 

Secara umum, tugas dan tanggung jawab kepala produksi yakni 

mengawasi jalannya proses produksi,mengawasi bagaimana bahan baku 

diperlakukan dan dipakai agar tidak boros dan gagal dalam proses. Kepala produksi 

juga bertanggung jawab mengawasi standar kualitas dan mutu dari bahan baku yang 

masuk ke perusahaan. Pada prakteknya, beberapa tugas pengawasan seperti 

pengawasan jumlah dan kualitas bahan baku akan dilimpahkan ke bagian PPIC dan 

bagian Quality Control sesuai kondisi. Bagian kepala produksi membawahi bagian 

pembahanan untuk perisapan bahan baku untuk di produksi, bagian proses untuk 

kegiatan pengolahan bahan baku, assembling untuk mengecek dan memasang 

bagian bagian mebel, finishing, dan packing. 

d. Marketing 

Bagian marketing bertanggung jawab menyimpan dan menyampaikan 

informasi produk yang dijual oleh CV Delta Raya. bagian marketing juga 

melaksanakan kegiatan penjualan melalui telepon dan email terhadap target 

konsumen. Bagian marketing juga memiliki tanggung jawab untuk terus dan secara 

konsisten menjalin hubungan baik dengan perusahaan atau perseorangan yang 

pernah menjadi konsumen CV Delta Raya, hal ini dilakukan dengan update katalog 

dan informasi produk terbaru kepada pelanggan melalui email dan akun sosial 

media. Bagian marketing bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pemasaran 

seperti pameran mebel dan berelasi dengan pengadaan event pameran, marketing 

juga diharapkan peka terhadap semua kegiatan yang mungkin saja ada celah di 

mana bagian marketing dapat untuk ikut serta mempromosikan produk mebelnya. 
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e. Production Planning and Inventory Control 

Bagian Production Planning and Inventory Control (PPIC) bertanggung 

jawab dalam hal pengendalian persediaan dalam gudang, melakukan pengendalian 

dalam perencanaan produksi dan kontrol pengiriman. 

f. Research and Develpoment (R&D) 

Research and development bertanggung jawab untuk mendesain dan 

membuat rancangan produk baru, menerima masukan dari bagian marketing untuk 

membuat contoh barang sesuai pesanan dari pelanggan. 

g. Quality Control 

Secara umum bagian Quality Control (QC) memiliki tanggung jawab 

untuk mengawasi dan menjaga kualitas barang jadi yang telah usai produksi. Dalam 

beberapa kesempatan, bila diperlukan bagian QC juga memeriksa kualitas bahan 

baku yang masuk ke gudang setelah dilakukan pembelian. 

h. Pembelian 

Bagian pembelian menerima kebutuhan barang dari kepala produksi, dan 

merencanakan jadwal untuk dilakukan kegiatan pembelian. Bagian pembelian 

berkewajiban untuk menjalin kerja sama dengan supplier, mendapatkan informasi, 

dan membangun kerja sama dengan supplier, serta memilah supplier menjadi 

beberapa pangsa menurut  ketepatan, kualitas dan kemudahan aksesnya dari lokasi 

produksi berada. 

B. Analisis Value Chain 

Analisis Value Chain digunakan untuk mengetahui seluruh aktivitas bisnis 

baik itu berupa aktivitas utama maupun aktivitas pendukung perusahaan. Aktivitas 

utama yang terjadi di CV Delta Raya adalah perencanaan pembelian bahan baku, 
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pembelian bahan baku, penjadwalan produksi, membuat sample produk, 

memproduksi sesuai pesanan pelanggan , memeriksa hasil produksi/quality control, 

penjadwalan pengiriman barang, pengiriman barang, menerima pesanan dari 

pelanggan, konfirmasi pesanan dari dan kepada pelanggan, menawarkan produk 

atau sample yang sudah ada, menerima feedback dari pelanggan,  update katalog ke 

pelanggan. Selanjutnya untuk aktivitas pendukung di antaranya, akuntansi, 

penggajian, perpajakan, perekrutan karyawan dan pengrajin. Value Chain yang 

terdapat pada CV Delta Raya dapat dilihat pada gambar 4.2 di bawah ini : 

a. Aktivitas Inbound dilakukan oleh bagian pembelian. Hasil keluaran dari 

aktivitas pembelian adalah daftar pembelian bahan baku dan daftar nama 

supplier tujuan, dan bukti transaksi pembayaran dari pembelian bahan baku. 

b. Aktivitas Operation dilakukan oleh bagian produksi. Hasil keluaran dari 

aktivitas produksi berupa penjadwalan produksi. Bahan baku yang masuk 

dalam proses produksi telah melalui proses pengecekan dan pengawasan 

pemakaian. 

c. Aktivitas Outbound logistic dilakukan oleh bagian accounting, karena terkait 

kepengurusan dokumen eksport keluar negeri. Hasil keluaran kegiatan ini 

dokumen ekport barang dan jadwal pengiriman. 

d. Aktivitas Marketing and Sales dilakukan oleh marketing. Hasil keluaran dari 

kegiatan ini berupa permintaan pesanan dari pelanggan, daftar sample produk 

yang telah terjual/disetujui, daftar pelanggan, dan daftar relasi dengan event 

organizer pameran. 
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Gambar 4. 3 Value Chain pada CV. Delta Raya 
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e. Aktivitas Service dilakukan oleh bagian R&D, karena bagian R&D melakukan 

inovasi terkait produksi dan model mebel, maka R&D juga berkaitan dengan 

konsumen terkait feedback yang diterima. Hasil keluaran dari aktivitas ini 

berupa model baru mebel, terkait warna, bentuk, bahan, motif dan ukuran. 

Setelah menggambarkan Value Chain pada CV Delta Raya, maka di 

bawah ini akan disajikan Tabel 4.1 dan 4.2 yang menggambarkan aktivitas, pelakuk 

aktivitas dan bagian yang terkait pad CV Delta Raya berdasarkan aktivitas utama 

dan aktivitas sekunder. 

Tabel 4. 1 Aktivitas Utama 

No Proses Aktivitas Dilakukan 

oleh 

Bagian yang 

terkait 

1 Inbound 1. Melakukan 

perencanaan 

pembelian bahan 

baku. 

2. Pembelian bahan 

baku. 

3. Memeriksa 

kualitas bahan 

baku   

Pembelian Keuangan, 

PPIC 

2 Process 1. Membuat 

perencanaan 

jadwal produksi. 

2. Membuat sample 

produk/purwarupa. 

3. Produksi barang 

sesuai pesanan 

pelanggan. 

4. Memeriksa hasil 

produksi. 

Produksi PPIC, R&D 

3 Outbound 1. Membuat 

perencanaan 

pengiriman 

barang. 

2. Mengirim barang. 

Accounting PPIC 

4 Marketing 

and Sales 

1. Menerima 

permintaan 

pemesanan dari 

pelanggan. 

Marketing R&D 



80 

 

 

 

No Proses Aktivitas Dilakukan 

oleh 

Bagian yang 

terkait 

2. Konfirmasi 

pesanan ke 

pelanggan. 

3. Menawarkan 

produk dan 

sample produk 

yang ada. 

4. Membuat akun 

media sosial 

sebagai media 

promosi online. 

5 Services 1. Menerima umpan 

balik pelanggan. 

2. Update 

produk/katalog 

terbaru ke 

pelanggan. 

R&D Marketing 

 

Tabel 4. 2 Aktivitas Sekunder 

No Proses Aktivitas Dilakukan 

Oleh 

Bagian yang 

terkait 

1 Firm 

Infrastructure 

1. Pencatatan 

transaksi yang 

dilakukan oleh 

semua bagian. 

2. Penggajian Staff. 

3. Penerimaan 

pemasukan dari 

hasil kegiatan 

perusahaan. 

4. Pelaporan pajak. 

Accounting Semua 

bagian 

2 Human 

Resource 

Management 

1. Penerimaan 

karyawan dan 

pengrajin. 

2. Pelatihan 

karyawan dan 

pengrajin baru. 

3. Menetapkan 

standar kualitas 

karyawan dan 

pengrajin baru. 

Direktur Semua 

bagian 

3 Technology 

Development 

1. Pembelian mesin 

dan alat baru. 

Maintenance Accounting 
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No Proses Aktivitas Dilakukan 

Oleh 

Bagian yang 

terkait 

2. Melakukan 

perawatan 

terhadap mesin 

dan peralatan 

yang ada. 

4 Procurement Pengadaan bahan 

baku. 

Pembelian Keuangan 

PPIC 

 

C. Resource Base View 

Berikut adalah hasil analisis Resource Base Vew yang menggambarkan 

seluruh sumber daya yang ada di perusahaan. 

1. Aset berwujud. 

Aset berwujud (tangible aset) merupakan sumber daya yang paling mudah 

untuk diidentifikasikan dan sering kali ditemukan di dalam laporan neraca suatu 

perusahaan. Dalam ilmu akuntansi, aset mencakup fasilitas produksi, bahan baku, 

sumber daya keuangan, real estat, dan komputer. 

a. Peralatan 

Peralatan adalah suatu alat yang digunakan dalam rangka mendukung 

kegiatan bisnis. Peralatan memiliki masa manfaat yang lebih lama dibandingkan 

dengan perlengkapan (yang dapat habis dalam hitungan jam, hari, atau bahkan 

minggu) yaitu lebih dari satu tahun. Daftar peralatan pad CV Delta Raya disajikan 

dalam Tabel 4.3 

Tabel 4. 3 Daftar Peralatan 

Nama alat Keterangan Jumlah 

Alat potong 
Untuk memotong kayu 

mentah 
3 

Multi Rip/Saw Untuk membelah kayu 1 
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Nama alat Keterangan Jumlah 

Planer 

Membersihkan 

permukaan kayu pasca 

pemotongan 

2 

Jointer Meluruskan kayu 1 

Hot press 
Pressing kayu / 

laminating 
1 

Bandsaw 
Memotong miring/nulat 

kayu 
1 

Wide Belt Sander Mengamplas kayu besar 1 

Spindle Shaper kayu 3 

Router 
Membuat ukiran pada 

kayu 
2 

Panel Saw 
Memotong lembaran 

kayu 
2 

Multi Boring Melubangi kayu 3 

Single boring Melubangi kayu 3 

Brush rounder 
Menghaluskan 

lengkungan kayu 
1 

Screw driver Membuat drat ulir kayu 8 

Press Pressing kayu jadi 2 

spray gun Mengecat kayu 6 

 

b. Sumber Daya Manusia 

Tabel 4. 4 Jumlah Karyawan pada CV. Delta Raya 

Nama Bagian Jumlah personel 

Akuntan 2 

Marketing 1 

PPIC 3 

Pembahanan 8 

Sanding Master 8 

Assemlby Mentah 6 

Assembly Matang 5 

Finishing 15 

Final Sanding 5 
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Nama Bagian Jumlah personel 

Sprayman 7 

QC 3 

Packing 4 

Gudang 2 

Staff 5 

Sample Maker 1 

 

2. Aset tak berwujud. 

Merupakan sumber daya seperti merek, reputasi perusahaan, moral 

organisasi, pemahaman teknik, paten dan merek dagang serta akumulasi 

pengalaman suatu organisasi. 

a. Visi 

CV Delta Raya juga menjadikan visi sebagai sumber semangatnya dalam 

melayani konsumen. Berdasarkan pembahasan pada sub-bab 4.2.1 A yang memuat 

profil dan visi misi perusahaan, memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi 

konsumen menjadikan perhatian khusus oleh CV Delta Raya, dan dari umpan balik 

konsumennya ini, CV Delta Raya juga ingin terus berkembang terutama dalam 

mewujudkan industri furnitur yang berdaya saing di pasar 

b. Reputasi terhadap konsumen 

Pada awalnya CV Delta Raya mendapatkan banyak kritik terkait 

keakuratan spesifikasi furnitur saat dipesan dengan hasil akhirnya. Kritik ini 

didominasi oleh konsumen-konsumen dari Jepang, di mana memang Jepang 

memiliki budaya yang patuh dan taat dengan suatu perjanjian, maka tak  jarang juga 

Jepang meminta untuk dilakukan refund. Namun CV Delta Raya juga belajar dari 

pengalamannya, hingga saat ini, kritik sudah jauh berkurang, atau bahkan tidak ada 
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kritik dalam satu tahun terakhir yang menandakan konsumen puas dengan 

pelayanan CV Delta Raya saat ini.  

3. Kapabilitas organisasi. 

a. Arah komunikasi pimpinan yang menyeluruh. 

Direktur, selaku pemilik CV Delta Raya memiliki kebiasaan untuk sering 

terjun langsung ke lapangan. Direktur percaya bahwa semakin sering turun ke 

lapangan akan mempererat hubungan antara pemilik dengan karyawan di 

bawahnya, juga antar karyawan karena kondisi kerja yang cair. Kebiasaan direktur 

yang sering turun ke lapangan memiliki peran sebagai kontrol kualitas di setiap 

bagian, tetap menjaga komunikasi yang santai dan terbuka, serta dapat memotivasi 

seluruh bawahan yang ditemuinya. 

b. Hubungan dengan konsumen 

CV Delta Raya selalu berusaha untuk mempertahankan hubungan dengan 

konsumen. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya komunikasi baik satu arah 

ataupun 2 arah. Komunikasi yang dimaksud adalah secara berkala mengirimkan 

katalog model model furnitur terbaru kepada konsumen yang memiliki sejarah 

transaksi. Komunikasi yang lainnya juga terjadi pada saat transaksi, CV Delta Raya 

juga mengakui untuk selalu terbuka terhadap segala bentuk umpan balik dan kritik, 

agar selalu ada perbaikan serta sesuai dengan keinginan konsumen. 

c. Hubungan dengan pemerintah 

CV Delta Raya juga memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah 

daerah, terutama dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Hal tersebut 

bertujuan untuk mendapatkan informasi terbaru seperti regulasi dan kesepakatan 

dengan pemerintah itu sendiri yang harapannya akan dapat saling menguntungkan. 



85 

 

 

 

4.2.4 Analisis Lingkungan Internal STI 

Analisis lingkungan internal STI dilakukan berdasarkan review hardware. 

Dengan melakukan analisis lingkungan internal STI, didapatkan hasil SI/TI apa saja 

yang sedang diterapkan perusahaan saat ini. Hasil analisis ini akan menjadi 

tumpuan dalam menentukan dalam perencanaan strategis sistem dan teknologi 

informasi ke depannya. 

Review Hardware dilakukan dengan mengidentifikasi perangkat keras 

yang digunakan pada CV Delta Raya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk 

mengetahui perangkat keras/hardware yang digunakan dalam mendukung proses 

bisnis, apakah nantinya perangkat keras yang dipakai membutuhkan perubahan, 

penambahan, atau perbaikan. Berikut adalah hasil identifikasi perangkat keras / 

review hardware CV Delta Raya yang disajikan pada Tabel 4.5, dan Tabel 4.6. 

Tabel 4. 5 Hasil Identifikasi Hardware 

Nama 
Bagian 

Hardware 

Accounting 
3 Set Komputer  
2 Set Printer 

PPIC 2 Set Komputer 

Gudang 1 Set komputer 

R&D 1 Set komputer  
1 Set Printer 

 

Berikut adalah spesifikasi dari perangkat keras yang terdapat pada CV 

Delta Raya:  
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Tabel 4. 6 Spesifikasi Hardware 

Hardware Spesifikasi 

Komputer 

Processor Intel Core i5-3470 
Intel Core i5-
4460 

Motherboard ASUS H61M-E ASUS H61M-E 

RAM V-Gen 4GB DDR-3 
V-Gen 8GB 
DDR-3 

Harddisk Seagate Barracuda 320 GB 
Seagate 
Samsung 1 TB 

Monitor AOC 16 Inch AOC 16 Inch 

VGA 
Integrated Intel HD Graphics 
2500 

Integrated 
Intel HD 
Graphics 4600 
& ZOTAC GTX 
750Ti 2GB 

Printer  - HP 2060 K110 

Jaringan 

Router ZTE F609 ONT GPON 

Kabel RJ45 

Bandwith 10Mbps 

Switch TOTOLINK 808 10/100Mbps 
 

Berdasarkan hasil revierw software dan hardware milik CV Delta Raya, 

didapati bahwa perusahaan memiliki spesifikasi hardware yang memadai dalam 

melakukan aktifitasnya. Semua perangkat seperti komputer dan printer dapat 

terhubung ke jaringan yang sudah tersedia, namun kondisi kabel jaringan sudah 

banyak yang terkelupas dan router sering tidak berfungsi saat panas sehingga harus 

diganti, dari sisi software, CV Delta Raya hanya didukung dengan Ms Office 

dimana data antar komputer maupun divisi sering tidak cocok.  

4.2.5 Analisis Strategi Bisnis 

Faktor internal dan eksternal merupakan hasil identifikasi lingkungan 

internal dan eksternal perusahaan. Analisis ini berguna untuk membantu 
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menunjukkan seberapa baik manajemen merespon faktor-faktor spesifik tersebut. 

Di bawah ini merupakan hasil identifikasi lingkungan internal dan eksternal 

perusahaan yang dilakukan pada CV Delta Raya: 

A. Kekuatan 

Kekuatan (Strength) adalah situasi atau kondisi yang merupakan 

keunggulan pada perusahaan saat ini, di mana kekuatan memberikan pengaruh 

positif terhadap perusahaan. Hasil analisis kekuatan disajikan pada Tabel 4.7. 

Tabel 4. 7 Hasil Analisis Kekuatan pada CV. Delta Raya 

No Kategori Faktor 

1 Teknologi 

Perancangan produk purwarupa menggunakan program 

aplikasi desain menggunakan komputer. 

Pemrosesan produk telah menggunakan mesin otomatis 

Perusahaan menggunakan media email dan RTC sebagai alat 

untuk berkomunikasi dengan pelanggan 

2 Pelanggan 

Memiliki nama baik di mata pelanggan, terutama pelanggan 

yang berasal dari Jepang 

Menduduki posisi dominan di pasar Asia Timur terutama 

Jepang dan Korea 

3 SDM 

Terbuka terhadap masukan dan kritikan pelanggan secara 

langsung, baik sewaktu diskusi produk maupun purnajual. 

perusahaan memiliki sistem operasional pencatatan dan 

mengintegrasikan informasi/data antar bagian 

Perusahaan memiliki pekerja berkeahlian khusus  

Dalam menjaga mutu dan kualitas produk, pekerja memiliki 

pengalaman dalam proses pengerjaan mebel 

4 
Fasilitas dan 

Layanan 

Memiliki layanan konsultasi produk. 

Menerima pembuatan dan pengiriman purwarupa dengan 

pembayaran dimuka 

memiliki jaminan barang di pack dengan baik sampai ke 

tangan konsumen 

Memiliki penerjemah untuk melayani konsumen asing yang 

kesulitan berbahasa inggris 

5 Produksi 

Dapat menghasilkan produk yang akurat sesuai spesifikasi 

pesanan, dengan waktu produksi yang bersaing 

Menetapkan standar kualitas produk yang tinggi 
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B. Kelemahan 

Kelemahan (Weakness) adalah situasi atau kondisi yang merupakan point 

yang menjadi kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini yang memberikan 

pengaruh negatif. Hasil analisis kelemahan dapat dilihat pada tabel. Hasil analisis 

kelemahan disajikan dalam bentuk tabel pada Tabel 4.8. 

Tabel 4. 8 Hasil Analisis Kelemahan pada CV. Delta Raya 

No Kategori Faktor 

1 Teknologi 

Penggunaan komputer masih sebatas alat untuk menyimpan 

dan mencatat transaksi 

Kapasitas produksi hanya mencapai 5000 - 5500 unit/tahun 

Tidak memiliki teknologi informasi sebagai penyedia 

pengenalan produk kepada calon pelanggan baru 

Kurangnya pengetahuan manajemen dalam pemanfaatan 

teknologi informasi dalam menunjang kegiatan operasional 

bisnis 

2 Pelanggan 

Pelanggan kesulitan mendapatkan detil spesifikasi barang saat 

pertama kali memesan 

Barang cacat / rusak setelah sampai ke tangan konsumen 

3 
Fasilitas dan 

Layanan 
Tidak memiliki fasilitas promosi produk secara aktif 

4 SDM 

Masih kekurangan karyawan / tenaga kerja 

Pencatatan informasi transaksi antar bagian terkadang tidak 

sesuai, tidak lengkap atau tidak terbaca, sehingga memakan 

waktu untuk mencocokkannya kembali. 

Masih terdapat human error dalam mengolah bahan 

Pekerja pengerjaan mebel berdasarkan pengalaman, pekerja 

kurang terbuka terhadap metode proses pengerjaan mebel 

yang baru yang lebih efektif dan efisien 

5 Produksi 

Kurangnya pengawasan, mengakibatkan kesalahan prosedur 

pengerjaan dan penggunaan bahan baku secara berlebih 

sehingga mengakibatkan pemborosan 

kurangnya pengetahuan tentang metode QA & QC dapat 

berpotensi menurunkan kualitas produk 

produksi sering terlambat 
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C. Peluang 

Peluang (Opportunity) adalah kondisi eksternal perusahaan yang dapat 

digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kondisi eksternal ini 

bersifat menguntungkan. Hasil analisis peluang dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4. 9 Hasil Analisis Peluang pada CV. Delta Raya 

No Kategori Faktor 

1 Teknologi 

Teknologi dan Pemanfaataan teknologi informasi terus 

berkembang 

Terdapat mesin keluaran terbaru dengan kapasitas lebih besar 

dan model pengolahan yang lebih beragam 

2 Pelanggan 

Memiliki peluang untuk bisa mendapatkan lagi konsumen dari 

Eropa. 

Segmen pasar lokal yang masih bisa di perluas 

3 Produk 
Memiliki peluang untuk menambah macam produk berdasarkan 

selera pelanggan 

4 
Hubungan 

rekanan 

CV Delta Raya memiliki beberapa rujukan pemasok yang sudah 

kenal dan akrab, memiliki peluang untuk menjalin kerja sama 

kontrak antara pemasok dan pembeli yang mengikat perjanjian 

standar pelayanan dan kualitas produk yang saling 

menguntungkan. 

CV Delta Raya memiliki beberapa konsumen yang berpeluang 

untuk dijadikan rekanan, CV Delta Raya akan melepas 

produknya dan berperan sebagai pemasok bagi konsumen diluar 

negri. 

5 Ekonomi 

Jumlah wisatawan yang akan masuk ke Jawa Timur melalui 

bandara akan meningkat 

Beberapa waktu ke depan, tren peralatan dapur dan makanan 

akan meningkat. 

 

D. Ancaman 

Ancaman (Threat) adalah kondisi eksternal perusahaan, berupa inovasi, 

regulasi, kondisi politik, ekonomi maupun keunggulan perusahaan pesaing yang 

dapat menghambat dan menghalangi perusahaan dalam mencapai tujuannya. 
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Ancaman bersifat merugikan perusahaan. Hasil analisis ancaman dapat dilihat pada 

Tabel 4.10. 

Tabel 4. 10 Hasil Analisis Ancaman pada CV. Delta Raya 

No Kategori Faktor 

1 Pelanggan 

Ada PT Goldfindo Intikayu Pratama dengan cakupan pasar yang 

lebih luas, Eropa dan Amerika 

Terdapat IKEA, Olympic yang terlebih dahulu populer di pasar 

lokal 

2 Teknologi 

Pesaing menggunakan mesin dengan kapasitas produksi lebih 

besar 

Pesaing banyak menggunakan web dan media sosial sebagai 

penyuluhan dan pengenalan produk 

Pesaing menggunakan sistem yang terintegrasi 

3 Produk 

Terdapat banyak produk furnitur lokal lain yang lebih murah. 

Terdapat furnitur lain dengan bahan rotan dan aluminium 

Untuk pasar wilayah Asia timur, CV Delta Raya memiliki 

pesaing dari vietnam yang menawarkan harga jauh lebih murah 

dan produksi yang lebih cepat. 

4 Ekonomi 
Adanya pasar bebas ASEAN membuat makin banyaknya produk 

luar negri yang masuk ke pasar lokal 

 

Berikut adalah ringkasan faktor internal yang digunakan untuk 

mengorganisir faktor-faktor strategis  internal kedalam kategori–kategori yang 

diterima secara umum mengenai kekuatan dan kelemahan. 

Pada faktor strength menghasilkan bobot berjumlah 1.55. Sedangkan 

faktor weakness menghasilkan bobot berjumlah 1.36. Berikut hasil analisisnya yang 

telah disajikan pada Tabel 4.11: 
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Tabel 4. 11 IFAS CV. Delta Raya 

No Strength Bobot Rating 
Bobot x 

Rating 

1 
Perancangan produk purwarupa menggunakan 

program aplikasi desain menggunakan komputer. 
0.02 3 0.06 

2 
Pemrosesan produk telah menggunakan mesin 

otomatis 
0.03 4 0.12 

3 
Perusahaan menggunakan media email dan RTC 

sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pelanggan 
0.03 3 0.09 

4 
Memiliki nama baik di mata pelanggan, terutama 

pelanggan yang berasal dari Jepang 
0.02 3 0.06 

5 
Menduduki posisi dominan di pasar Asia Timur 

terutama Jepang dan Korea 
0.03 4 0.12 

6 

Terbuka terhadap masukan dan kritikan pelanggan 

secara langsung, baik sewaktu diskusi produk 

maupun purnajual. 

0.02 4 0.08 

7 
Perusahaan memiliki sistem operasional pencatatan 

dan mengintegrasikan informasi/data antar bagian 
0.02 3 0.06 

8 Perusahaan memiliki pekerja berkeahlian khusus  0.03 2 0.06 

9 

Dalam menjaga mutu dan kualitas produk, pekerja 

memiliki pengalaman dalam proses pengerjaan 

mebel 

0.04 3 0.12 

10 Memiliki layanan konsultasi produk. 0.04 4 0.16 

11 
Menerima pembuatan dan pengiriman purwarupa 

dengan pembayaran dimuka 
0.03 4 0.12 

12 
Memiliki jaminan barang di pack dengan baik 

sampai ke tangan konsumen 
0.03 3 0.09 

13 
Memiliki penerjemah untuk melayani konsumen 

asing yang kesulitan berbahasa inggris 
0.03 3 0.09 

14 

Dapat menghasilkan produk yang akurat sesuai 

spesifikasi pesanan, dengan waktu produksi yang 

bersaing 

0.04 4 0.16 

15 Menetapkan standar kualitas produk yang tinggi 0.04 4 0.16 
 Total nilai Strength 1.55 

 

No Weakness Bobot Rating 
Bobot x 

Rating 

1 
Penggunaan komputer masih sebatas alat untuk 

menyimpan dan mencatat transaksi 
0.02 3 0.06 

2 
Kapasitas produksi hanya mencapai 5000 - 5500 

unit/tahun 
0.02 3 0.06 
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No Weakness Bobot Rating 
Bobot x 

Rating 

3 

Tidak memiliki teknologi informasi sebagai 

penyedia pengenalan produk kepada calon 

pelanggan baru 

0.02 3 0.06 

4 

Kurangnya pengetahuan manajemen dalam 

pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang 

kegiatan operasional bisnis 

0.04 3 0.12 

5 
Pelanggan kesulitan mendapatkan detil spesifikasi 

barang saat pertama kali memesan 
0.03 3 0.09 

6 
Barang cacat / rusak setelah sampai ke tangan 

konsumen 
0.03 3 0.09 

7 Tidak memiliki fasilitas promosi produk secara aktif 0.06 3 0.18 

8 Masih kekurangan karyawan / tenaga kerja 0.07 1 0.07 

9 

Pencatatan informasi transaksi antar bagian 

terkadang tidak sesuai, tidak lengkap atau tidak 

terbaca, sehingga memakan waktu untuk 

mencocokkannya kembali. 

0.05 2 0.1 

10 Masih terdapat human error dalam mengolah bahan 0.05 2 0.1 

11 

Pekerja pengerjaan mebel berdasarkan pengalaman, 

pekerja kurang terbuka terhadap metode proses 

pengerjaan mebel yang baru yang lebih efektif dan 

efisien 

0.03 3 0.09 

12 

Kurangnya pengawasan, mengakibatkan kesalahan 

prosedur pengerjaan dan penggunaan bahan baku 

secara berlebih sehingga mengakibatkan 

pemborosan 

0.03 3 0.09 

13 
Kurangnya pengetahuan tentang metode QA & QC 

dapat berpotensi menurunkan kualitas produk 
0.05 3 0.15 

14 Produksi sering terlambat 0.05 2 0.1 
 Total nilai Weakness 1.36 

 Total bobot 1  
 

Berikut adalah ringkasan faktor eksternal yang digunakan untuk 

mengorganisir faktor-faktor eksternal kedalam kategori kategori yang diterima 

secara umum mengenai peluang dan ancaman. 

Pada faktor Opportunity menghasilkan bobot sebesar 1.64. Sedangkan 

untuk faktor Thread menghasilkan bobot sebesar 1.3. Berikut adalah hasil 

analisisnya yang telah disajikan pada Tabel 4.12: 
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Tabel 4. 12 EFAS CV. Delta Raya 

No Opportunities Bobot Rating 
Bobot x 

Rating 

1 
Teknologi dan Pemanfaataan teknologi informasi 

terus berkembang 
0.08 4 0.32 

2 

Terdapat mesin keluaran terbaru dengan kapasitas 

lebih besar dan model pengolahan yang lebih 

beragam 

0.07 2 0.14 

3 
Memiliki peluang untuk bisa mendapatkan lagi 

konsumen dari Eropa. 
0.05 3 0.15 

4 Segmen pasar lokal yang masih bisa di perluas 0.03 4 0.12 

5 
Memiliki peluang untuk menambah macam produk 

berdasarkan selera pelanggan 
0.05 3 0.15 

6 

CV Delta Raya memiliki beberapa rujukan pemasok 

yang sudah kenal dan akrab, memiliki peluang untuk 

menjalin kerjasama kontrak antara pemasok dan 

pembeli yang mengikat perjanjian standar pelayanan 

dan kualitas produk yang saling menguntungkan. 

0.1 3 0.3 

7 

CV Delta Raya memiliki beberapa konsumen yang 

berpeluang untuk dijadikan rekanan, CV Delta Raya 

akan melepas produknya dan berperan sebagai 

pemasok bagi konsumen diluar negri. 

0.1 3 0.3 

8 
Jumlah wisatawan yang akan masuk ke Jawa Timur 

melalui bandara akan meningkat 
0.02 2 0.04 

9 
Beberapa waktu kedepan, tren peralatan dapur dan 

makanan akan meningkat. 
0.04 3 0.12 

 Total nilai Opportunities 1.64 

 

No Threat Bobot Rating 
Bobot x 

Rating 

1 
Ada PT Goldfindo Intikayu Pratama dengan 

cakupan pasar yang lebih luas, Eropa dan Amerika 
0.05 4 0.2 

2 
Terdapat IKEA, Olympic yang terlebih dahulu 

populer di pasar lokal 
0.05 3 0.15 

3 
Pesaing menggunakan mesin dengan kapasitas 

produksi lebih besar 
0.07 3 0.21 

4 
Pesaing banyak menggunakan web dan media sosial 

sebagai penyuluhan dan pengenalan produk 
0.03 3 0.09 

5 Pesaing menggunakan sistem yang terintegrasi 0.05 3 0.15 

6 
Terdapat banyak produk furnitur lokal lain yang 

lebih murah. 
0.06 3 0.18 
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No Threat Bobot Rating 
Bobot x 

Rating 

7 
Terdapat furnitur lain dengan bahan rotan dan 

aluminium 
0.03 2 0.06 

8 

Untuk pasar wilayah Asia timur, CV Delta Raya 

memiliki pesaing dari vietnam yang menawarkan 

harga jauh lebih murah dan produksi yang lebih 

cepat. 

0.1 2 0.2 

9 

Adanya pasar bebas ASEAN membuat makin 

banyaknya produk luar negri yang masuk ke pasar 

lokal 

0.02 3 0.06 

 Total nilai Threat 1.3 
 Total bobot 1  

 

Setelah melakukan ringkasan terhadap faktor internal dan eksternal, 

menghasilkan pembobotan pada setiap faktornya. Untuk faktor internal didapati 29 

poin dengan masing-masing bobot dan ratingnya. Setelah masing-masing faktor di 

kalikan maka akan di jumlah seperti yang tertera pada tabel, yakni untuk Strength 

1.55 poin, Weakness 1.36 poin, Opportunity 1.64 poin dan Threat 1.3 poin. 

Ringkasan faktor internal dan eksternal akan menjadi masukan bagi proses 

selanjutnya yakni Strategi Bisnis pada sub SWOT, yang nantinya akan dicari nilai 

X dan Y.  

4.2.6 Strategi Bisnis 

Strategi bisnis merupakan tahapan untuk merumuskan strategi bisnis yang 

akan digunakan oleh perusahaan. Hasil keluaran strategis bisnis dapat dilihat pada 

tabel di bawah. Perumusan strategi bisnis akan menggunakan dua metode, yakni, 

metode SWOT dan metode Grand Strategy. 
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A. SWOT 

Analisis strategi bisnis menggunakan analisis SWOT, analisis SWOT 

berguna sebagai klasifikasi dari berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan 

strategi perusahaan. Berikut adalah hasil analsis SWOT yang dilakukan pada CV 

Delta Raya. 

Pada pembahasan sebelumnya yang membahas ringkasan faktor internal 

dan eksternal, akan digunakan kembali untuk menghitung total nilai dari setiap nilai 

Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 

Tabel 4. 13 Perhitungan Total IFAS dan EFAS 

Internal 

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 

1.55 1.36 

Eksternal 

Peluang (Opportunity) Ancaman (Weakness) 

1.64 1.3 

Setelah mendapatkan hasil perhitungan dari Tabel 4.13 matrik Eksternal 

dan internal maka dapat disimpulkan melalui diagram SWOT untuk mengetahui 

posisi CV Delta Raya yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Jumlah perkalian bobot dan rating pada faktor internal berupa selisih kekuatan 

(strength) dengan kelemahan (weakness) untuk mendapatkan titik X. 

Titik X = Kekuatan  - Kelemahan 

  = 1.55 – 1.36 

  = 0.19 

b. Jumlah dan perkalian bobot dan rating pada faktor eksternal berupa selisih 

peluang (Opportunity) dengan ancaman (threat) untuk mendapatkan titik Y. 

Titik Y = Peluang – Ancaman 
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  = 1.64 – 1.3 

  = 0.34 

Setelah total perhitungan pada masing-masing faktor, selanjutnya 

membuat koordinat matrik SWOT. Matriks tersebut didapatkan berdasarkan 

berdasarkan titix X dengan nilai 0.21 dan titik Y dengan nilai 0.28. Dengan kata 

lain, koordinat yang akan digunakan yakni (0.21;0.28). Berikut adalah koordinat 

strategi CV Delta Raya berdasarkan perhitungan SWOT yang disajikan pada 

gambar 4.4. 

 

Gambar 4. 4 Posisi Kuadran SWOT 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, dapat dijelaskan posisi CV 

Delta Raya berada pada kuadran satu. Berdasarkan posisi tersebut, perusahaan 

berada pada posisi yang menguntungkan, peluang terbuka lebar dan dapat 
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dimanfaaatkan lebih jauh. Strategi yang disarankan adalah strategi agresif. Strategi 

agresif merupakan pemanfaatan kekuatan dan pekuang yang ada, memungkinkan 

perusahaan untuk melanjutkan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih 

kemajuan secara maksimal. 

Setelah melakukan perhitungan skor dan pembobotan untuk menemukan 

posisi perusahaan berdasarkan kuadran SWOT, maka, pembahasan selanjutnya 

adalah penentuan strategi bisnis yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Pada tabel 

akan dibahas strategi apa saja yang berasal dari gabungan poin poin SWOT, di 

antaranya strategi SO (Strength dengan Opportunity), strategi ST (Strength dengan 

Threat), strategi WO (Weakness dengan Opportunity), dan strategi WT (Weakness 

dengan Threat). Hasil perumusan strategi berdasarkan matriks SWOT dapat dilihat 

pata Tabel 4.14  di bawah: 

Tabel 4. 14 Matriks SWOT pada CV. Delta Raya 

  
Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 

Peluang 

(Opprtunity) 

1. Meningkatkan kinerja 

perancangan produk 

purwarupa dengan 

teknologi terbaru. (S1, 

O1) 

2. Meningkatkan kapasitas 

produksi menggunakan 

mesin yang lebih baru 

(S1,S2,O2) 

3. Meningkatkan kualitas 

pelayanan pada konsumen 

dengan meningkatkan dan 

menambah jalur 

komunikasi 

menggunakan teknologi 

terbaru (S3, O1) 

4. Meningkatkan 

memperbaharui 

penggunaan teknologi 

pada media pemasaran 

1. Meningkatkan 

pemanfaatan teknologi 

yang ada untuk membantu 

kegiatan bisnis (W1, O1) 

2. Menggunakan atau 

menambah kapasitas mesin 

sesuai kapasitas pesanan 

pasar yang ada saat ini (W2, 

O2) 

3. Membangun aplikasi untuk 

mengenalkan produk 

kepada pelanggan baru 

sesuai dengan tren yang ada 

saat ini (W3, O1, O4) 

4. Menjaga dan menjamin 

produk sampai dengan 

kondisi terbaik pada saat 

sampai kepada konsumen 

(O3, W6) 
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Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 

dan komunikasi untuk 

mendapatkan konsumen 

baru (S3, O1, O3) 

5. Melakukan pemasaran 

dengan menunjukkan 

pengakuan resmi sebagai 

furnitur terkemuka di 

Asia Timur (S5, O1, O3) 

6. Mengembangkan sistem 

yang lebih baru sebagai 

media menerima kritik 

dan saran dari konsumen 

(S6, O1) 

7. Mengembangkan sistem 

yang lebih baru sebagai 

media konsumen untuk 

dapat berkonsultasi 

mengenai produk yang 

mereka inginkan. (S7, 

O1) 

8. Meningkatkan kualitas 

dan kembali menawarkan 

layanan konsultasi produk 

kepada konsumen baru 

(S7, O1, O3) 

9. Membuat purwarupa 

secara mandiri, dan 

menawarkan kepada pasar 

sebagai pemicu masuknya 

kritik dan saran (S6, S8, 

O3) 

10. Membuat purwarupa 

furnitur dengan bahan 

baru menggunakan desain 

yang populer dan yang 

sudah ada di pasaran 

untuk menarik pelanggan 

baru (S6, O3, O4, O5) 

11. Melakukan kerja sama 

dengan konsumen khusus 

untuk memasarkan liri 

produk baru (S4, S5, O5, 

O7) 

12. Melakukan kerja sama 

dengan pemasok untuk 

meningkatkan kualitas 

5. Menambah jumlah 

karyawan untuk 

menanggapi perluasan 

pasar baru (W8, O5) 

6. Membangun sistem yang 

terintegrasi agar data dan 

informasi yang tersimpan 

dan selaras satu sama lain 

(O1, W9) 

7. Meningkatkan standar 

penerimaan karyawan baru 

sebagai bentuk 

meningkatkan kualitas 

produk di di pasar baru (O3, 

O4, W8, W10) 

8. Melakukan sistem 

penilaian kinerja untuk 

memotivasi karyawan 

dalam bekerja (O1, W10) 

9. Membangun sistem untuk 

meningkatkan kontrol 

pemakaian bahan baku 

dengan menggunakan 

teknologi terbaru (O1, 

W12) 

10. Melakukan kerja sama 

dengan konsumen agar 

tercipta standarisasi 

pelayanan dan kualitas 

produk furnitur (O7, W5)  

11. Bekerja sama dengan badan 

atau organisasi penyedia 

tenaga kerja untuk 

menjamin kualitas dan 

kecakapan karyawan baru 

(W8, W10, O6) 

12. Bekerja sama dengan badan 

pelatihan untuk 

meningkatkan kualitas 

kerja karyawan (O6, W11, 

W13) 
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Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 

layanan dan standarisasi 

bahan baku sebagai 

tanggapan atas kritik dan 

saran kualitas produk dari 

konsumen (S6, O6) 

13. Merancang produk 

peralatan dapur dan 

makanan sesuai tren yang 

sedang berkembang (S1, 

O9) 

14. Menawarkan  purwarupa 

produk dapur dan 

makanan hasil rancangan 

kepada konsumen baru 

(S8, S9, O4, O5) 

15. Menerima kritik dan saran 

atas produk peralatan 

dapur dan makanan 

sebagai bentuk 

pengembangan produk 

(S6, O4, O9) 

Ancaman 

(Threat) 

1. Percancangan produk 

baru mengutamakan 

desain yang diminati di 

pasar Asia Timur (S1, 

T1) 

2. Menyesuaikan 

penggunaan mesin 

sebagaimana kebutuhan 

pasar Asia Timur (S2, 

T1) 

3. Membangun aplikasi 

sebagai media pemasaran 

dan perkenalan produk di 

pasar lokal (S3, T2) 

4. Menghitung dan 

merencanakan 

penyesuaian kapasitas 

produksi dengan pola 

permintaan konsumen 

saat ini (S2, T3) 

5. Membangun aplikasi web 

sebagai media 

pengenalan profil 

perusahaan dan produk di 

1. Memperkuat posisi dan 

menyesuaikan kapasitas 

produksi pada pasar Asia 

Timur, dan merambah 

pasar baru di tingkat Lokal 

(W1, T1) 

2. Memberikan informasi 

detail tentang profil 

perusahaan prestasi dan 

produk yang ditawarkan 

pada saat mempromosikan 

produk dan aplikasi web 

(W3, W4, T4) 

3. Membangun sistem yang 

terintegrasi untuk 

memastikan produk dalam 

kondisi yang baik saat 

sampai ke konsumen (T5, 

W5) 

4. Menyesuaikan jumlah 

karyawan untuk 

mempercepat produksi (T8, 

W7) 

5. Menggunakan media sosial 

dan meningkatkan 



100 

 

 

 

  
Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 

pasar luar negeri (S6, S7, 

T4) 

6. Membangun aplikasi 

pelayanan konsumen 

yang terintegrasi (S6, S7, 

S8, T5) 

7. Menjaga kualitas produk 

dan menjaga harga tetap 

rasional (S1, S2, T6) 

8. Membuat produk 

purwarupa produk baru 

berbahan rotan atau 

aluminium dan 

menawarkannya pada 

pasar yang ada (S1, S8, 

T7) 

9. Meningkatkan kualitas 

layanan dalam menjamin 

produk sampai dengan 

aman (S8, S9, T6, T8) 

10. Melakukan pelatihan 

kembali kepada 

karyawan yang memiliki 

kemampuan khusus 

untuk mempelajari tren 

produk baru (S8, T6) 

eksistensi di pameran 

furnitur lokal (W3, W6, T2, 

T4) 

6. Bekerja sama dengan 

perusahaan penyedia 

tenaga kerja untuk 

meningkatkan kualitas 

karyawan yang diterima 

(W9, T6) 

7. Meningkatkan kecakapan 

dan kualitas kerja karyawan 

dengan bekerja sama 

dengan institusi pendidikan 

atau badan pelatihan (W9, 

T8) 

 

Dari tabel strategi bisnis berdasarkan SWOT, menghasilkan 15 untuk 

strategi SO, 9 untuk strategi ST, 10 untuk strategi WO dan 7 untuk strategi WT. 

Total, dari tabel menghasilkan 41 strategi bisnis dari SWOT.  

B. Grand Strategy 

Analisis strategi bisnis selanjutnya menggunakan analisis Grand Strategy. 

Analisis ini berguna untuk merumuskan strategi-strategi sebagai dasar untuk 

mencapai tujuan jangka panjang. Berikut adalah hasil analisis Grand Strategies 

pada CV Delta Raya. Penyusunan Grand Strategy digunakan koordinat yang sama 

pada analisis SWOT, yakni titik X dengan titik Y yang telah dibahas pada sub bab 
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4.2.4 (A). Jika menggunakan koordinat yang sama, maka pada Grand Strategy 

perusahaan terletak pada posisi kuadran III seperti pada Gambar 4.5, strategi pada 

kuadran III adalah strategi integrasi vertikal dan diversifikasi konglomerasi. Berikut 

Grand Strategy yang dapat dilakukan CV Delta Raya menurut posisi kuadrannya. 

 

Gambar 4. 5: Posisi Kuadran Grand Staregy 

a. Integrasi Vertikal 

Integrasi vertikal merupakan strategi utama yang didasarkan pada akuisisi 

perusahaan perusahaan yang memasok inputnya atau perusahaan perusahaan yang 

merupakan konsumen dari outputnya. Pada kasus CV Delta Raya integrasi vertikal 

dapat dilakukan dengan mengakuisisi pemasoknya, seperti perusahaan-perusahaan 

kayu, cat atau pelitur PT Propan Jaya dan penyedia aksesoris furnitur. Mengakuisisi 

pemasok memungkinkan CV Delta Raya membuat perjanjian kontrak kerja seperti 
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standar kualitas dan pelayanan atas pembelian bahan baku, juga menjamin 

ketersediaan bahan baku yang dikhususkan untuk perusahaan itu sendiri. Integrasi 

vertikal juga dapat dilakukan oleh CV Delta Raya kepada konsumennya Pacific 

Furniture Service di Jepang (seperti penyedia produk jadi). Mengakuisisi konsumen 

dapat menuntut intern CV Delta Raya untuk meningkatkan kualitas produksinya, 

karena dengan adanya strategi ini, akan menimbulkan standar kualitas yang 

disepakati bersama. 

b. Diversifikasi Konglomerasi 

Diversifikasi konglomerasi merupakan strategi utama yang melibatkan 

akuisisi dari bisnis karena bisnis tersebut menyajikan peluang investasi yang 

menjanjikan. Diversifikasi konglomerasi berbeda dengan diversifikasi konsentris di 

mana masih fokus dengan produk atau layanan serupa dengan bisnis inti, sedangkan 

diversifikasi konglomerasi, perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain yang 

mungkin sama sekali berbeda dengan proses bisnis inti yang ada sekarang. Pada 

kasus CV Delta Raya,  dapat dilakukan dengan mengakuisisi perusahaan khusus 

yang bergerak di bidang desain dan perancangan produk. Strategi lain yang dapat 

dilakukan adalah mengakuisisi perusahaan produksi peralatan dapur yang sifatnya 

saling melengkapi dengan furnitur hasil produksi sendiri, dengan strategi bisnis 

yang ada, perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan yang menyediakan tenaga 

kerja ahli seperti PT Suksesindo. 

C. Strategi Bisnis 

Strategi bisnis didapatkan dari hasil SWOT dan Grand Strategy, 

selanjutnya strategi bisnis akan dipetakan kembali menggunakan format Balanced 

Scorecard, strategi bisnis diletakkan kembali sesuai perspektif BSC, lalu di 
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selaraskan dengan tujuan perusahaan yang didapatkan dari wawancara sebelumnya, 

baru setelah itu, strategi bisnis diletakkan sesuai dengan apa yang akan menunjang 

tujuan bisnis tersebut. 

Posisi kuadran pada CV Delta Raya pada saat ini terletak pada kuadran I 

pada hasil SWOT sehingga strategi yang akan diterapkan adalah strategi agresif dan 

terletak pada kuadran III pada grand strategies dengan saran strategi menggunakan 

strategi integrasi vertikal dan diversifikasi konglomerasi, sehingga strategi yang 

dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 4.15: 

Tabel 4. 15 Strategi Bisnis pada CV. Delta Raya 

Perspektif Tujuan  Strategi Bisnis 

Financial 

Mengembangkan 
usaha untuk bersaing 
di pasar domestik dan 
internasional 

Long term 
shareholder 
value 

Menetapkan harga dan biaya 
standar suatu produk 
berdasarkan kegiatan dan 
keuntungan yang akan diperoleh 

Mengembangkan metode 
pemasaran untuk 
memperkenalkan produk kepada 
calon konsumen 

Membangun kerja sama dengan 
showroom luar negri 

Menjalin kerja sama dengan 
Event Organizer pameran furnitur 
baik lokal maupun lingkup 
regional 

Melakukan standarisasi 
pencatatan dan pelaporan 
keuangan berdasarkan regulasi 
dan hukum yang berlaku 

Costumer 
Value 

Mencapai kesuksesan 
dalam mengutamakan 
kepuasan konsumen 

Costumer 
value 

Meningkatkan kualitas pelayanan 
konsultasi terhadap konsumen 
dan calon konsumen 
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Perspektif Tujuan  Strategi Bisnis 

Meningkatkan kualitas pelayanan 
purnajual untuk 
mempertahankan pelanggan lama 

Melakukan inovasi terhadap 
produk furnitur 

Meningkatkan eksistensi di 
pameran pemaran lokal dalam 
negri untuk menarik pelanggan 
baru 

Internal 
Process 
Business 

Membuat furnitur 
dengan bahan yang 
baik, dengan hasil yang 
berkualitas 

Operation 
management 
process 

Mengurangi tingkat kesalahan 
dan kecacatan bahan baku yang 
datang 

Meningkatkan ketepatan waktu 
produksi 

Meningkatkan pengawasan 
terhadap penyimpanan bahan 
baku 

Mengoptimalkan penggunaan 
bahan baku dan supporting 
material 

Meminimalisir kerusakan mesin, 
dengan melakukan pemeliharaan 
mesin secara rutin 

Melakukan kerja sama dengan 
pemasok untuk perjanjian standar 
kualitas dan pelayanan 

Innovation 
Process 

Mengembangkan fasilitas 
pengorganisasian data transaksi 
terpusat 

Mengelola kembali hasil limbah 
dari hasil pengelolaan 

Customer 
management 
process 

Memudahkan proses pembayaran 
dengan menyediakan virtual 
payment yang bekerja sama 
dengan pihak bank 

Regulatory and 
social process 

bekerja sama dengan pemerintah 
dan masyarakat untuk 
mengadakan sosialisasi 
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Perspektif Tujuan  Strategi Bisnis 

pelestarian ingkungan. Dengan 
tujuan mengenalkan produk dan 
pelayanan kepada masyarakat 
luas 

Learning & 
Growth 

Menginspirasi 
karyawan untuk 
menjadi yang terbaik 
yang mereka bisa 

Human Capital 

Membangun kerja sama dengan 
perusahaan penyedia tenaga 
kerja untuk meningkatkan kulitas 
karyawan yang diterima 

Meningkatkan kemampuan 
pekerja dengan bekerja sama 
dengan institusi pendidikan atau 
badan pelatihan 

Organization 
capital 

Meningkatkan kedisiplinan 
pekerja dengan membangun / 
menerapkan budaya organisasi 
kedisiplinan 

Information 
capital 

Membangun sistem informasi 
penilaian kinerja karyawan, 
sehingga dapat memberikan 
informasi yang cepat untuk 
keputusan pihak manajemen 

 

 Strategi bisnis dari hasil Grand Strategy 
 Strategi bisnis dari hasil SWOT 

 

Strategi bisnis yang telah dibahas, diselaraskan dengan format BSC, 

dengan begitu dapat mengetahui bahwa tujuan perusahaan telah mencakup semua 

perspektif dalam BSC, dan strategi bisnis juga telah selaras dengan tujuan 

perusahaanya. Untuk selanjutnya, strategi bisnis akan digunakan pada tahap Proses 

strategi SI/TI, di mana dari strategi bisnis ini, akan dirumuskan sasaran strategi, 

inisiatif strategi dan akan menghasilkan strategi SI. 

4.3 Proses Strategi SI/TI 

Setelah melakukan analisis bisnis dan analisis SI/TI pada perusahaan saat 

ini, maka disusunlah solusi untuk menjawab permasalahan. Solusi yang diberikan 
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akan terbagi menjadi tiga, yakni, strategi bisnis SI perusahaan, strategi TI, dan 

strategi manajemen SI/TI. Berikut adalah tahapan dalam menyusun hasil analisis 

tersebut. 

4.3.1 Strategi Bisnis SI Perusahaan 

Pada tahapan Strategi Bisnis SI Perusahaan bertujuan untuk menentukan 

solusi SI yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Penyusunan Strategi 

Bisnis SI Perusahaan dimulai dengan menggunakan tujuan perusahaan sebagai 

masukan, di mana tujuan perusahaan tersebut telah didapatkan saat wawancara. 

Adapun keluaran yang dihasilkan Strategi Bisnis SI Perusahaan adalah strategi SI 

dan solusi SI (IS Needs) 

Strategi SI dihasilkan dengan melakukan pemetaan tujuan perusahaan dan 

strategi bisnis kedalam Balanced Scorecard, dan penentuan sasaran strategi dan 

inisiatif strategi. Penyusunan strategi SI dapat dilihat pada Tabel 4.16. 

Pemetaan dilakukan dengan menyesuaikan tujuan perusahaan dan strategi 

bisnis kedalam keempat perspektif yaitu Financial, Costumers, Internal Process 

Business, dan Learning and Growth. Setelah dilakukan pemetaan, tahapan 

selanjutnya adalah menentukan sasaran strategi dan inisiatif strategi. Sasaran 

strategi bertujuan untuk mendefinisikan apa yang akan diwujudkan, sedangkan 

inisiatif strategi mendefinisikan bagaimana mewujudkan strategi bisnis tersebut. 

Tahapan akhir dan juga sebagai tahapan keluaran adalah menentukan strategi SI, 

dmana Strategi SI cara mewujudkan strategi bisnis dengan dukungan SI.  
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Keterangan: 

  Perspektif Financial 

  Perspektif Costumer Value 

  
Perspektif Internal Process 

Business 

  
Perspektif Learning & 

Growth 

 

Adapun hasil dari strategi SI bisnis perusahaan selanjutnya adalah solusi 

SI(IS Needs). Dalam menghasilkan Sousi SI diperlukan masukan berupa sasaran 

strategi dan hasil pada tahap strategi SI bisnis perusahaan yang pertama, yaitu 

strategi SI. Solusi SI dihasilkan dengan menentukan measure, target, critical 

success factor (CSF), kebutuhan data/informasi, dan bagian terkait. Penyusunan 

solusi SI dapat dilihat pada Tabel 4.17. 

Measure bertujuan untuk menentukan cara mengukur keberhasilan 

strategi, sedangkan target bertujuan untuk mengukur pencapaian yang ingin digapai 

pada masing-masing strategi. Keterangan dan detail tentang rumus measure akan 

dijelaskan pada Tabel 4.18. 

Dalam mengidentifikasi faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan 

maupun kegagalan, maka digunakan metode (Critical Success Factor) CSF 

pencapaian tujuan. CSF mengidentifikasi dari sasaran strategi yang telah 

dirumuskan. Tahapan selanjutnya adalah menentukan kebutuhan data atau 

informasi yang akan dibutuhkan pada masing-masing strategi. Dalam menentukan 

bagian terkait dengan manganalisis data atau informasi tersebut berasal. 

Tahapan terakhir dan sekaligus sebagai keluaran kedua dari strategi SI 

bisnis perusahaan adalah menentukan Solusi SI. Solusi SI didapat dengan 
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menganalisis aplikasi atau software yang akan digunakan untuk mendukung sasaran 

strategi sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. 

  



117 

 

 

 

T
ab

el
 4

. 
1
7
 S

o
lu

si
 S

I 
p
ad

a 
C

V
. 
D

el
ta

 R
ay

a
 

 

 

 

  



118 

 

 

 

  



119 

 

 

 

  



120 

 

 

 

 

 

 

 

  



121 

 

 

 

 

 

 

  



122 

 

 

 

 

 

 

  



123 

 

 

 

Keterangan: 

  Perspektif Financial 

  Perspektif Costumer Value 

  
Perspektif Internal Process 

Business 

  
Perspektif Learning & 

Growth 

 

Berikut adalah keterangan dan detail rumus measure. Measure telah 

ditentukan pada tahap sebelumnnya, sedangkan hasil keterangan dapat dilihat pada 

Tabel 4.18 

Tabel 4. 18 Keterangan Measure 

No Measure Keterangan 

1 Profit Growth 

Adalah presentase pertumbuhan perolehan laba dari laba yang 

diperoleh periode sebelumnya. 

 

=  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑡ℎ𝑛 𝑘𝑒 𝑁 − 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑡ℎ𝑛 𝑘𝑒 (𝑁 − 1)

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑡ℎ𝑛 𝑘𝑒 (𝑁 − 1)
% 

2 Sales ratio 

Merupakan rasio realisasi sales dibandingkan dengan target sales 

pada periode pengukuran. 

=  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠
 

3 

Cost 

effectiveness 

process 

Merupakan pertimbangan aspek biaya dan konsekuensi dari 

sebuah alternatif pemecahan masalah mana yang lebih efisien. 

 
Σ 𝐶𝑡 (1 + 𝑟)𝑡

Σ Unit
 

Keterangan: 

Ct: Biaya pada tahun t 

r: Disscount rate 

t : tahun 

4 
Services 

quality 

Merupakan ukuran seberapa baik suatu layanan sesuai dengan 

harapan konsumen. 

 

Q = P – E 

Keterangan: 

Q: kualitas pelayanan pelanggan 

P: Pelayanan yang sesungguhnya 

E: Harapan pelanggan atas kualitas pelayanan 
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No Measure Keterangan 

1. Jika Q > 0 maka ES>PS; konsumen kurang puas atas 

layanan yang diterima. 

2. Jika Q = 0  maka ES=PS; konsumen puas atas pelayanan 

yang diterima. 

3. Jika Q < 0 maka ES<PS; konsumen lebih puas atas 

[elayanan yang diterima. 

5 
Number of 

new customer 
Jumlah konsumen baru yang didapatkan dalam periode tertentu 

6 

Costumer 

satisfaction 

index 

Merupakan penilaian mengenai ciri layanan yang menyediakan 

tingkat kepuasan konsumen berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan konsumen. 

Berikut langkah langkah menghitung CSI: 

1. Menghitung weighterd score, yaitu nilai perkalian antara 

nilai kepuasan dengan faktor pembobotan. 

2. Menghitung weighted average, yaitu menjumlahkan faktor 

pembobotan dari semua atribut. 

3. Menghitung CSI, yaitu faktor pembobotan dibagi dengan 

skala maksimum yang digunakan, kemudian dikalikan 

100%. 

7 

Cycle 

effectiveness 

process 

Merupakan alat ukur dalam mengurangi aktivitas yang tidak 

memiliki nilai tambah pada proses bisnis. 

 
𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝑎𝑑𝑑𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒
 

8 Response time 
Merupakan waktu tanggap yang diberikan oleh pengguna ketika 

mengirim atau meminta informasi. 

9 

Human 

Capital Return 

On Investment 

Merupakan ukuran seberapa besar profitabilitas terhadap budget 

pay and benefits yang diberikan kepada karyawan. 

 

=
𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 − (𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠 −  𝑃𝑎𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠)

𝑃𝑎𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠
 

10 

Human 

Capital Value 

Added 

Merupakan selisish antara pendapatan dengan biaya operasional 

perusahaan.  

 

=
𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 − (𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠 −  𝑃𝑎𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠)

𝐹𝑇𝐸𝑠
 

11 
Accountability 

Index 
Merupakan ukuran peningkatan tanggungjawab. 

 

Berdasarkan visi, tujuan dan strategi bisnis yang telah dirumuskan pada 

tahapan sebelumnya. Maka disusunlah tujuan dan sasaran strategi pada perusahaan. 

Tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 4.19 
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Tabel 4. 19 Visi, Tujuan dan Sasaran Strategi CV. Delta Raya 

Visi 

Memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi cutomer, mewujudkan industri 

furniture yang berdaya saing di pasar internasional 

Tujuan Sasaran Strategi 

Mengembangkan usaha untuk bersaing 

di pasar domestik dan internasional 

Meningkatnya sustainable outstanding 

financial return 

Meningkatnya pendapatan 

Meningkatnya Efisiensi biaya produksi 

Mencapai kesuksesan dan 

mengutamakan kepuasan konsumen 

Meningkatnya kualitas pelayanan 

Mewujudkan furnitur model baru 

Meningkatnya jumlah pelanggan 

Membuat furnitur dengan bahan yang 

baik, dengan hasil yang berkualitas 

Meningkatnya kualitas bahan baku yang 

diterima perusahaan 

Terwujudnya perilaku organisasi dan 

lingkungan kerja yang terstruktur dan 

sistematis 

Meningkatkan kualitas produk 

Meningktanya kemampuan dan 

kecakapan karyawan 

Terwujudnya efisiensi waktu produksi 

Meningkatnya efisiensi biaya produksi 

Meningkatnya masa pakai mesin 

Meningkatnya responsivitas terhadap 

kendala 

Memperluas kerja sama 

Terwujudnya data yang terintegrasi 

Menurunnya limbah dari hasil 

pengolahan 

Terwujudnya transaksi yang mudah dan 

aman 

Terbangunnya kesadaran masyarakat 

dalam kelestarian lingkungan 

Menginspirasi karyawan untuk 

menjadi yang terbaik yang mereka 

bisa 

Meningkatnya standar kualitas karyawan 

Meningkatnya kedisiplinan karyawan 

Meningkatnya nilai informasi yang 

didapat dan terintegrasi 

 

Setelah menyusun tujuan dan sasaran perusahaan, tahapan selanjutnya 

memetakan sasaran strategi kedalam strategy map balanced scorecard. Strategy 

map menjabarkan keterhubungan dan sebab akibat sasaran strategi pada perusahaan 
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yang dijabarkan pada empat perspektif. Keempat perspektif tersebut yaitu, 

financial, customer, internal process business, learning and grwoth. Gambar 

penjabaran Strategy Map dapat dilihat pada gambar 4.5 

Dengan mengingkatya kemampuan karyawan, meningkatnya kapabilitas 

organisasi, serta didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi pada 

perspektif Learning and Growth. Dapat meningkatkan kulitas pelayanan kepada 

pelanggan, meningkatkan inovasi dalam menjalankan proses bisnis, menciptakan 

sebuah sistem dalam proses bisnis yang terintegrasi, serta menciptakan karyawan 

yang memiliki wawasan dan kesadaran lingkungan pada perspektif Internal 

Process Business. Dengan meningkatnya pada perspektif Internal Process Business 

juga akan mendukung dalam perspektif Customer di antaranya peningkatan kualitas 

pelayanan, meningkatnya inovasi terhadap produk yang sesuai dengan ekspektasi 

pelanggan di mana juga akan mendukung eksistensi perusahaan di mata pelanggan 

dan perusahaan rekan. Dengan begitu perspektif Financial seperti biaya operasional 

yang efisien dan pendapatan juga meningkat dimana akan berimbas pada 

peningkatan nilai Sustainable Outstanding Financial Return. 
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Gambar 4. 6 Strategy Map Balance Scorecard pada CV. Delta Raya 

Tahap selanjutnya memetakan solusi SI pada CV Delta Raya 

menggunakan dasar Value Chain yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini 

akan dipisah menjadi dua, yaitu berdsarkan aktivitas utama yang dipetakan dari 

tahap inbound logistic hingga tahap service yang disajikan pada Tabel 4.20 dan 

berdsarkan aktivitas pendukung yang dipetakan dari tahap firm infrastructure 

hingga procurement yang telah disajikan pada Tabel 4.21. 
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Tabel 4. 20 Solusi SI/TI berdasarkan Primary Activities 
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Tabel 4. 21 Solusi SI/TI berdasarkan Secondary Activities 
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Gambar 4. 7 Pemetaan Strategi Map dengan Solusi SI 
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Pada gambar 4.6 memetakan solusi SI kedalam Balanced Scorecard 

Strategic Map, pada tabel tersebut tampak solusi SI telah dipetakan menurut sasaran 

strategi yang bersesuaian dengan perspektif BSC. 

Berikutnya akan disajikan tabel sebagai keterangan atas solusi STI yang 

telah dibuat, keterangan solusi STI dapat dilihat pada Tabel 4.22. Tabel keterangan 

solusi SI memuat keterangan dan fungsi dari setiap solusi SI yang telah dibuat. 

Tabel 4. 22 Keterangan Solusi SI 

No Solusi STI Keterangan 

1 Sistem informasi 

manajemen investasi 

 Sistem informasi manajemen investasi adalah 

system yang membantu pimpinan perusahaan 

untuk mengambil keputusan untuk 

berinvestasi. System yang dibahas mencakup 

tentang banyaknya investasi yang dibutuhkan, 

besarnya risiko yang mungkin terjadi dan 

mempermudah perencanaan kegiatan 

perushaan. 

2 Aplikasi analisis pasar Aplikasi analisis pasar merupakan system 

yang bertujuan untuk mengetahui pemetaan 

kebtuhan atau selera konsumen, dalam hal ini, 

diharapkan aplikasi akan dapat melakukan 

analisis diferensiasi berbeda, dan mendapatkan 

informasi pola kebutuhan konsumen. 

3  Sistem informasi 

akuntansi 

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang 

dibuat khusus untuk mempermudah kegiatan 

dan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

akuntansi. Sistem ini memiliki fungsi 

menyimpan dan mengumpulkan aktivitas 

transaksi, memproses data keuangan menjadi 

informasi dalam pengambilan keputusan 

manajemen, pengawasan terhadap aktivitas 

keuangan, efisiensi biaya dan waktu terhadap 

kinerja keuangan dan penyajian data keuangan 

yang sistematis akurat dalam periode yang 

tepat. 

4 Aplikasi penilaian 

kepuasan konsumen. 

Aplikasi penilaian kepuasan konsumen 

merupakan aplikasi untuk mendapatkan ulasan 

dari konsumen terhadap layanan yang 

diberikan perushaan kepada pelanggan. 

Dengan aplikasi ini, pengguna dapat 

mengetahui kualitas pelayanan dan loyalitas 
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No Solusi STI Keterangan 

konsumen serta sebagai alat evaluasi atas 

pelayanan kepada konsumen.  

5 Aplikasi pembelian Aplikasi pembelian digunakan perusahaan 

untuk proses pengadaan barang yang 

diperlukan oleh perusahaan. Aplikasi ini akan 

memiliki fungsi yang meliputi prosedur 

permintaan pembelian, permintaan dan 

penawaran harga dan pemilihan pemasok. 

6 Aplikasi helpdesk & 

Troubleshooting problem 

Merupakan aplikasi untuk mempermudah dan 

mengontrol setiap keluhan yang ada dengan 

baik serta memonitor progressnya. Aplikasi 

akan membantu pengguna dalam pelaporan 

kepada bagian terkait dan membantu bagian 

untuk pelaporan terhadap kendala yang 

dialami pada saat pengoperasian komputer 

atau peralatan pabrik. 

7 Aplikasi information 

service center 

Aplikasi information service center merupakan 

layanan informasi terpusat untuk memenuhi 

kebutuhan informasi yang dibutuhkan 

pengguna. 

8  Master Production 

Schedule (MPS) 

 Master Production Schedule yang dimaksud 

sudah dalam bentuk sistem. Sistem yang 

dimaksud memiliki fungsi untuk 

merencanaakan produksi jangka pendek pada 

suatu perusahaan yang berisi tentang 

perencanaan menyeluruh serta perinciannya 

dalam menghasilkan produk jadi. 

9 Material Requirement 

Planning (MRP) 

Material Requirement Planning yang 

dimaksud sudah dalam bentuk sistem. Sistem 

yang dimaksud memiliki kemampuan 

menerjemahkan jadwal produksi induk untuk 

barang jadi menjadi menjadi beberapa tahapan 

kebutuhan, sub-assy, komponen dan bahan 

baku. Sistem ini memiliki manfaat untuk 

mengurangi persediaan yang ada dalam 

Gudang agar tidak menumpuk, mengurangi 

waktu tanggang antar proses produksi di mana 

perusahaan akan memiliki komitmen realistis 

akan produk jadi. 

10 Sistem informasi 

pembayaran 

Sistem informasi pembayaran merupakan 

aplikasi pihak ketiga, yang akan disediakan 

oleh pihak penyedia jasa layanan keuangan. 

Aplikasi ini akan menjadi perantara antara 

perusahaan dengan pelanggan. Jadi dari sisi 

pelanggan akan tercipta komitmen untuk 

menyelesaikan kewajibannya, dari sisi 

perusahaan mendapatkan kepastian akan suatu 
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No Solusi STI Keterangan 

dana di mana akan berdampak pad lancarnya 

aktiva untuk keberlangsungan kegiatan bisnis. 

11 Aplikasi Live Chat Aplikasi Live Chat bertujuan agar konsumen 

dapat berkomunikasi dengan pihak marketing 

maupun sebaliknya, agar pihak pembelian 

dapat berkomunikasi dengan perusahaan 

rekanan begitu juga sebaliknya. Aplikasi live 

chat dapat digunakan oleh calon pelanggan 

sebagai inisiasi perkenalan produk ataupun 

proses konsultasi produk. Bagi perusahaan 

rekanan, aplikasi Live Chat dapat berguna 

sebagai inisiasi komunikasi antar perusahaan 

terkait rencana perjanjian pertemuan ataupun 

sebagai inisiasi atas percakapan yang lebih 

resmi. 

12 Human Resource 

Management System 

Human Resource Management System 

merupakan sistem untuk menggabungkan 

aktivitas yang berhubungan dengan 

manajemen sumber daya manusia dan 

teknologi informasi dalam satu database. 

Fungsi konkrit dari sistem ini adalah untuk 

mengelola penggajian dan produktifitas tenaga 

kerja. 

13 e-learning e-learning adalah suatu sistem pendidikan 

yang memanfaatkan teknologi informasi 

dalam proses belajar mengajar. Aplikasi ini 

juga digunakan untuk mengelola catatan 

pelatihan dan pendidikan. Modul aplikasi ini 

terdiri atas modul penugasan, modul forum, 

modul pilihan, modus kuisioner, modul bahan 

latihan dan modul workshop. 

14 e-record e-record merupakan aplikasi untuk menangani 

setiap program apabila terjadi masalah, 

kegiatan dalam sistem ini meliputi 

maintenance, documentation, dan testing. 

15 Aplikasi PPIC Berfungsi merencanakan dan mengendalikan 

rangkaian proses produksi agar berjalan sesuai 

dengan rencana yang sudah ditetapkan serta 

mengendalikan jumlah inventory agar sesuai 

dengan kebtutuhan yang ada. 

 

Pembahasan mengenai strategi bisnis SI perusahaan telah selesai, dari 

pembahsan strategi bisnis SI telah menghasilkan solusi SI yang telah selaras dengan 

tujuan bisnisnya, solusi SI yang ada telah menjawab permasalahan mengenai 
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investasi perusahaan yang tidak sesuai dengan tujuan bisnisnya, sekaligus 

memberikan perusahaan solusi SI untuk mencapai tujuan bisnisnya. Pembahasan 

akan dilanjutkan ke tahap Strategi TI guna menyusun infrastruktur dan platform 

guna mendukung solusi SI yang sudah ada. 

4.3.2 Strategi TI 

Setelah membahas strategi bisnis SI, maka tahap selanjutnya adalah 

bagaimana menyusun strategi TI perusahaan. Strategi TI perusahaan membahas 

tentang membangun infrastruktur yang dapat mendukung solusi STI yang telah ada 

sehingga rencana aplikasi yang akan dibangun berjalan dengan baik. Strategi TI 

akan dimuat pada suatu gambar di mana akan menghubungkan antar solusi SI, pada 

gambar tersebut akan dibagi menjadi infrastructure as service, dan platform as 

service. Arsitektur teknologi pad CV Delta Raya ditunjukkan pada gambar 4.7 yang 

disusun berdasarkan model pengembangannya. 

Pada bagian infrastructure as service, terdapat beberapa komponen 

teknologi yaitu hardware, software, network dan infrastructure management. 

Komponen hardware mencakup komponen fisik seperti server, media 

penyimpanan / storage, serta komponen pendukung lainnya. Pada komponen 

software, terdapat sistem operasi dan aplikasi pendukungnya, dan aplikasi virtual 

server berbeda untuk setiap pengguna sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. 

Komponen network service mengatur layanan komunikasi data melalui jaringan. 

Komponen yang terakhir adalah infrastructure management yang bertugas untuk 

mengatur penggunaan infrastruktur. 

Bagian kedua yaitu platform as service, bagian ini terdiri dari beberapa 

komponen antara lain Integration & Midddleware, yang berhubung sebagai 
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penghubung komunikasi antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. 

Sebagai contoh, PHP atau Java sebagai bahasa pemrograman dihubungkan dengan 

ODBC (Open Database Connectivity) agar dapat terhubung dengan berbagai jenis 

basis data. Komponen lainnya menyangkut platform yang diperlukan agar aplikasi 

dapat berjalan dengan baik. 

Pada bagian ketiga adalah software as service sebagai puncak dari 

arsitektur teknologi. Pada bagian ini terdapat komponen struktur data dan metadata 

yang diperlukan oleh aplikasi. Untuk CV Delta Raya seperti yang sempat dijelaskan 

sebelumnya terdapat 17 aplikasi yang menjadi layanan software as service. 
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Pada tahap selanjutnya akan membahas tentang infrastruktur yang terdiri 

atas infrastruktur jaringan, database yang digunakan dan platform yang digunakan.  

1. Infrastruktur jaringan. 

Infrastruktur jaringan teknologi pada CV Delta Raya digunakan untuk 

mendukung proses bisnis yang ada, dan digunakan pada internal perangkat 

yang digunakan oleh karyawan perusahaan. Infrastruktur jaringan yang ada 

pada CV Delta Raya dapat dilihat pada gambar 4.8. 

2. Database. 

Database merupakan bagian penting dalam menjalan sistem informasi 

Database digunakan sebagai media penyimpanan data yang digunakan secara 

bersama- sama sebagai supply data request. Database yang dipilih haruslah 

mampu menangani berbagai kegiatan input ouput dan request pada CV Delta 

Raya. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, CV Delta Raya akan 

menggunakan MySQL yang berbasis open source. 

MySQL dipilih sebagai platform database karena dapat berjalan 

dengan stabil pada berbagai sistem operasi. Memiliki kapabilitas yang handal 

sehingga dapat diakses oleh banyak pengguna dalam satu waktu, memiliki 

beberapa lapisan keamanan, mampu menangani basis data dalam skala besar  

dengan jumlah record lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel serta 5 milyar baris, 

dan memiliki harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan database yang 

lain. 
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3. Platform. 

SI/TI yang dibangun harus mendukung komunikasi dan kolaborasi, 

sehingga diperlukan sebuah platform. Platform merupakan arsitektur hardware 

atau standar bagaimana sebuah sistem aplikasi atau aplikasi dapat digunakan. 

Platfrom yang digunakan dalam proses interaksi seperti penawaran produk, 

konsultasi produk dengan calon konsumen dan pemasaran akan menggunakan 

basis website, dengan maksud dapat digunakan dan dapat di akses oleh banyak 

pengguna secara langsung. Sedangkan aplikasi yang lainnya menggunakan 

basis desktop, dengan maksud, jika menggunakan aplikasi berbasis desktop 

karena aplikasi dan proses di dalamnya hanya bersifat intern perusahaan atau 

bahkan hanya dapat di akses pada ruang lingkup divisi tertentu saja dan bersifat 

rahasia. 

Dalam proses perancangan dan pengembangan SI/TI menggunakan 

System Development Life Cycle metode waterfall dengan tahapan requirement 

gathering and analysis, system design, implementation, integration, testing, 

deployment of system dan maintenance. Pada proses pengembangannya nanti 

CV Delta Raya akan bekerja sama dengan pihak eksternal untuk meningkatkan 

efektifitas dalam setiap tahap, sekaligus membentuk tim bagian pengembangan 

TI . 

Pembahasan mengenai strategi TI telah selesai. Sekarang CV Delta Raya 

memiliki bekal infrastruktur jaringan dan platform apa saja yang dibutuhkan agar 

solusi SI dapat berjalan dengan baik. Strategi TI yang sekarang dapat 

mengintegrasikan data yang ada pada perusahaan dan dengan strategi TI yang 

sekarang data yang dihasilkan menjadi lebih cepat dan akurat pada saat dibutuhkan. 
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Pembahasan akan dilanjutkan ke tahap strategi manajemen SI/TI guna memenuhi 

kebutuhan solusi STI CV Delta Raya yang berkelanjutan. 

4.3.3 Strategi Manajemen SI/TI 

Pada pembahasan sebelumnya telah disusun Strategi SI Bisnis yang 

menghasilkan solusi SI dan Strategi TI yang akan mendukung solusi SI agar 

berjalan dengan lancar, maka tahap selanjutnya akan disusun Strategi Manajemen 

SI/TI. Strategi Manajemen SI/TI berisi tentang perubahan struktur organisasi yang 

nantinya akan digunakan dalam menjalankan solusi SI dan strategi TI, deskripsi 

sumber daya dan tanggungjawab, serta sistem yang berisi tentang kegiatan 

operasional sehari hari dan pembuatan keputusan dalam perusahaan. Dengan 

adanya SI/TI yang baru, kebijakan manajemen dan SDM dapat meningkatkan 

proses pelayanan pada konsumen dan calon konsumen CV Delta Raya. 

A. Struktur organisasi 

Pada CV Delta Raya terjadi penambahan divisi pada struktur 

keorganiasiannya, yaitu di adakannya divisi bagian IT. Penyusunan bagian TI guna 

mengkoordinasikan kebutuhan SI/TI yang telah diusulkan sebelumnya. Tugas dan 

tanggung jawab bagian SI/TI adalah untuk melakukan pengembangan serta 

pemeliharaan hardware software, dan jaringan. Bagian SI/TI juga memberikan 

arahan yang tepat berkaitan dengan SI/TI perusahaan nanti. Gambar hasil 

penyususnan struktur bagian TI dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

Setelah penyusunan struktur organisasi, selanjutnya dibuatlah Visi misi 

bagian TI, sebagai landasan dalam kesuksesan bagian TI, berikut penjabaran visi 

dan misi nya : 
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Gambar 4. 10 Struktur Organisasi bagian TI pada CV. Delta 

Raya 

1. Visi 

Menjadi pusat pelayanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi 

untuk mendukung peningkatan proses bisnis perusahaan. 

2. Misi 

a. Membangun infrastruktur teknologi informasi CV Delta Raya yang handal 

dan dapat dipercaya. 

b. Menyediakan layanan yang berkualitas yang mendukung misi perusahaan 

dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. 

c. Menjadi pemimpin dalam mewujudkan strategi teknologi informasi di 

perusahaan. 

d. Bekerja sama dengan unit unit untuk meningkatkan kualitas layanan. 
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B. Deskripsi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Berikut akan dijelaskan deskripsi kebutuhan bagian TI yang terdiri dari 

Kepala Bidang TI, analis sistem, programmer, database administrator dan teknisi. 

1. Kepala Bidang TI 

Deskripsi: Menjalankan kelancaran operasional dari bagian IT dalam 

lingkungan perusahaan. Membrikan solusi teknologi untuk 

mencapai tujuan dan strategi bisnis perusahaan dengan 

pengembangan SI/TI. 

Pendidikan:S1 Sistem Informasi/S1 Teknik Informatika/S1 Teknik 

Komputer. 

Pengalaman: Minimal 3 tahun pengalaman SI/TI atau 1 tahun 

berpengalaman sebgai bagian dari tim pengembangan SI/TI atau 

1 tahun sebagai Manajer TI. 

Persyaratan: Berpengalaman dalam perancangan dan pengembangan 

infrastruktur TI. Berjiwa kepemimpinan. Dapat bekerja dalam 

suatu tim. Mampu menganalisa dan menawarkan penyelesaian 

masalah. Memiliki kemampuan untuk memanage projct. 

2. Analis Sistem 

Deskripsi: Mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan pengguna, 

menyusun solusi melakukan pengujian pada program untuk 

pengambangan TI. 

Pendidikan: S1 Sistem Informasi / S1 Teknik Informatika. 

Pengalaman: Minimal 1 Tahun bekerja sebagai Manajer IT. 
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Persyaratan: Paham dengan arsitektur aplikasi, dan perkembangan 

teknologi terkini. Mampu mengembangkan perangkat lunak pada 

fase requirement dan design. Menguasai metode dan best 

practice, design patern atau mengammbarkan alur sistem. 

Menguasai CRUD database, mampu menganalisa dan menyusun 

ERD. 

3. Programmer 

Deskripsi: Mendiskripsikan alur kerja sistem dan menerjemahkannya 

menjadi bahasa pemrograman. 

Pendidikan: S1 Sistem Informasi / SMK Rekayasa Perangkat Lunak atau 

sederajat. 

Pengalaman: - 

Persyaratan: Memahami operasi database SQL Server. Menguasai Bahasa 

pemrograman PHP, MySQL/SQL Server dan Java. Mampu 

berpikir secara logis. Mampu bekerja sama dalam tim. 

4. Database Administrator 

Deskripsi: Bertanggung jawab dalam bidang administratif pemeliharaan 

jaringan yang berkaitan dengan sistem penyimpanan data. 

Pendidikan: S1 Sistem Infromasi / S1 Teknik Informatika. 

Pengalaman: - 

Persyaratan: Memahami management database. Menguasai berbagai 

Teknik optimalisasi/tuning, backup, restore, dan maintenance 

database. 
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5. Teknisi 

Deskripsi: Bertanggung jawab atas pemeliharaan untuk menjaga dan 

memperbaiki fungsionalitas sistem dan teknologi informasi yang 

ada. 

Pendidikan: S1 Sistem Informasi / S1 Teknik Informatika. 

Pengalaman: - 

Persyaratan: Memahami infrastruktur TI, Memahami management 

database. Menguasai berbagai Teknik optimalisasi/tuning, 

backup, restore, dan maintenance database. Mampu berfikir 

secara logis dan sistematis. 

C. Sistem 

Sistem dalam suatu bagian TI diperlukan untuk mendukung 

keberlangsungan bagian TI. Sistem merupakan proses dan perosedur yang berisi 

kegiatan operasional sehari hari dan pembuatan keputusan dalam perusahaan. 

Sistem ini memenuhi aspek dari perencanaan, implementasi, control dan evaluasi. 

Prosedur dari sistem dapat dilihat pada pembahasan di bawah. 

1. Perencanaan 

Perencanaan menjadi panduan teknis dalam setiap tahap yang akan 

dilakukan nanti. Perencanaan pengembangan SI/TI pada CV Delta Raya: 

a. Tim Proyek SI/TI 

Tim proyek akan dibentuk oleh pimpinan perusahaan. Tim akan 

diisi oleh para ahli yang memiliki pemahaman aspek prinsip dan teknis. 

Tahapan pembentukan tim ini secara prinsip membahas arah pendirian dan 

pengembangan SI/TI. 
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b. Mengkomunikasikan perencanaan dengan pihak pihak yang terkait. 

2. Implementasi 

a. Pelaksanaan Studi Awal 

Tim proyek yang telah dibentuk menjabarkan konsep pendirian 

dan pengembangan SI/TI kea rah yang lebih teknis, yakni dengan 

melakukan studi atau kajian awal berupa studi kelayakan dan rencana 

induk. Tujuan awal ini adalah untuk mengetahui peta kondisi peluang, 

ancaman, kekuatan dan kelemahan terhadap rencana pendirian dan 

pengembangan SI/TI nantinya. Hasil keluaran dari tahap ini berupa 

dokumen studi awal, dokumen studi awal nantinya akan digunakan untuk 

mendapatkan izin prinsip dari otoritas terkait. Dalam proses pembuatan 

dokumen studi awal dapat dilakukan secara outsource, sehingga tim dapat 

fokus pad rangkaian tahapan perencanaan atau blueprint . berikut adalah 

studi serta tahapan pekerjaan perencanaan yang harus dilakukan. 

b. Studi Kelayakan 

Studi kelayakan merupakan suatu kajian awal tentang 

penganalisaan karakteristik kebutuhan yang ada terkait jenis dan jumlah 

tingkat permintaan layanan SI/TI di mana dapat dilihat dari berbagai 

aspek, untuk kemudian dijadikan dasar dalam menyediakan sumber daya 

terkait pelayanan sesuai kebutuhan tersebut. Langkah selanjutnya 

diterjemahkan dalam perhitungan analisa untuk mendapatkan prediksi 

tingkat return yang dihasilkan. 
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c. Rencana Induk 

Rencanainduk adalah studi yang beririsan dan kelanjutan dari 

studi kelayakan dari hasil analisis kebutuhan. Rencana induk dijabarkan 

dalam bentuk perencanaan atau program tata letak serta asset. Rencana 

induk menghasilkan rencana utilitas, rancangan alur, rencana kapasitas 

sumber daya atau asset. Hasil tersebut digambarkan dengan site plan agar 

terbentuk portofolio global. 

d. Detail Engineering Design (DED) 

DED merupakan tahapan proses pembuatan rencana detail 

arsitektur struktur, mekanikal elektrikal serta beban yang digunakan, dan 

penyesuaian peralatan. Dokumen yang dihasilkan pada tahap DED akan 

menjadi pedoman teknis bagi pembangunan fisik SI/TI. 

e. Konstruksi 

Konstruksi merupakan tahapan merealisasi konstruksi 

sebagaimana yang digambarkan secara detail pada tahapan DED. Tahapan 

konsutruksi merupakan tahapan yang cukup krusial karena peralihan dari 

perencanaan ke tahap pendirian, oleh karena itu tahap konstruksi harus 

didukung oleh manajemen yang tepat. 

f. Instalasi 

Instalasi adalah tahapan terakhir dari perencanaan di mana 

dilakukan pengadaan dan pemasangan peralatan SI/TI. Seluruh rangkaian 

studi dan kegiatan tersebut. Secara teknis, seluruh rangkaian studi dan 

kegiatan instalasi harus diinisiasi dan di koordinasi oleh tim proyek SI/TI 
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dengan tim teknis lainnya terkait dengan siapa yang melakukan, waktu, 

bagaimana, serta sumber daya yang dibutuhkan. 

g. Membentuk tim manajemen SI/TI 

Pimpinan perusahaan membentuk tim manajemen SI/TI, untuk 

mempersiapkan operasional dan segala perizinan yang terkait dengan 

operasional dilakukan pada tahap ini. Kegiatan yang dilakukan oleh tim 

manajemen SI/TI meliputi menyusun rencana strategis, visi dan misi, 

rencana operasional, rencana manajemen dan rencana logistik. 

3. Kontrol dan Evaluasi 

Kontrol dan Evaluasi akan melakukan beberapa kegiatan sebagai 

berikut 

a. Menetapkan standar dan indicator untuk menilai proses pelaksanaan 

program dan kegiatan. Standar yang dimakusd meliputi semua input yang 

digunakan. 

b. Mengumpulkan data dan melakukan pengamatan  dari pelaksanaan 

kegiatan yang dipilih untuk dibandingkan dengan standar/indikator yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

c. Mengamati perubahan lingkungan dan mengumpulkan data untuk 

pengkajian pengaruh lingkungan tersebut terhadap kegiatan yang sedang 

dilaksanakan. 

d. Pengolahan, analisis data, dan sintesis hasil. Data yang dikumpulkan 

diolah dan dianalisis untuk membuat penilaian dan kesimpulan tentang 

proses pelaksanaan kegiatan. Hasil analisis dan kesimpulan akan 

digunakan lebih lanjut untuk perumusan rekomendasi tangkat lanjut. 
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e. Mengambil keputusan atas tindakan koreksi dan penyesuaian kegiatan dan 

perencanaan ulang. 

f. Menyampaikan semua hasil monitoring, pengendalian dan tindak lanjut 

kepada pihak yang berkepentingan sebagai sebagai wujud akuntabilitas 

dan proses pengambilan keputusan lebih lanjut. 

Pembahasan strategi manajemen SI/TI telah selesai, CV Delta Raya 

sekarang memiliki standar sumber daya yang dibutuhkan untuk mengisi posisi 

bagian IT. Berdasarkan strategi manajemen SI/TI, juga mendeskripsikan 

bagaimana kriteria sumber daya yang dibutuhkan dan bagaimana bagian IT akan 

berperilaku dalam menjalankan tugasnya. Strategi manajemen SI/TI menyelesaikan 

masalah manajemen informasi, di mana bagian TI berperan dalam pemenuhan 

solusi SI/TI CV Delta Raya kedepannya. 

4.4 Future Application Portofolio 

Pada pembahasan 4.1; 4.2; 4.3 telah disusun Strategi SI Bisnis yang 

menghasilkan solusi SI, strategi TI yang menghasilkan infrastruktur TI guna 

mendukung solusi SI yang sudah ada dan yang terakhir strategi Manajemen SI/TI 

guna menyiapkan sumber daya yang akan menjalankan solusi SI/TI, maka tahap 

selanjutnya adalah pembuatan Future Application Portofolio. Future Application 

Protofolio membahas tentang pemetaan aplikasi SI/TI berdasarkan kontribusinya 

terhadap organisasi menggunakan metode McFarlan. Dalam proses 

pengelompokkan SI/TI terhadap kontribusinya kedalam masing-masing kuadran 

maka digunakan pertanyaan pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah solusi SI/TI menghasilkan keuntungan kompetitif yang jelas bagi 

perusahaan? 
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2. Apakah dengan solusi SI/TI ini ini dapat digunakan dalam mencapai tujuan 

bisnis dan menjadi factor keberuntungan? 

3. Apakah SI/TI dapat mengatasi kerugian bisnis yang terkait dengan pesaing? 

4. Apakah SI/TI dapat menghindarkan dari risiko bisnis yang akan menjadi 

masalah utama dalam waktu dekat? 

5. Apakah SI/TI dapat meningkatkan produktivitas sehingga memungkinkan 

adanya penurunan biaya untuk jangka Panjang? 

6. Apakah SI/TI memungkinkan organiasi memenuhi regulasi yang berlaku? 

7. Apakah SI/TI belum meberikan manfaat, tetapi mungkin memberikan 

keunggulan kompetitif atau memungkinkan pencapaian tujuan bisnis dan/atau 

menjadi penentu keberhasilan? 

Tabel 4. 23 Keterangan Penilaian Pertanyaan 

 

Jawaban atas pertanyaan yang telah disajikan di atas hanya berupa “ya” 

dan “tidak”. Setiap solusi SI/TI akan dikenakan semua pertanyaan tersebut. Hasil 

jawaban atas pertanyaan yang telah disajikan sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 

4.24. 

 

 

 

 

 

No

1

2

3

4

Tipe Keterangan

Strategic

Key Operational

Support

High Potential

1 dan 2

3 dan 4

5 dan 6

7
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Tabel 4. 24 Jawaban Hasil Pertanyaan 

 

Dari Tabel 4.24, dapat disimpulkan bahwa dari 16 solusi SI yang telah 

dibuat, 5 di antaranya termasuk dalam kuadran Strategic, 6 di antaranya masuk 

dalam kuadran Key Operational, 3 di antaranya masuk kuadran Support, dan 

sisanya berjumlah 2 berada di kuadran High Potential. Solusi SI/TI tersebut dapat 

dipetakan kembali sesuai dengan kuadrannya masing-masing yang dapat dilihat 

pada tabel 4.25. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

1
Sistem Informasi Manajemen 

Investasi
Y Y

2 Aplikasi Analisis Pasar Y Y

3 Sistem Informasi Akuntansi Y Y

4
Aplikasi Penilaian kepuasan 

Konsumen
Y Y

5 Aplikasi Pembelian Y Y

6 Aplikasi Quality Control Y Y

7
Aplikasi Helpdesk & 

Troubleshooting Problem
Y Y

8
Aplikasi Information Service 

Center
Y Y

9
Aplikasi Master Production 

Schrdule (MPS)
Y Y

10
Aplikasi Material Requirement 

Planning (MRP)
Y Y

11 Aplikasi PPC Y Y

12 Aplikasi Inventory Cycle Y Y

13 Sistem Informasi Peenerimaan Y

14 Aplikasi Live Chat Y Y

15
Human Resource Mangement 

System
Y

16 E-Learning Y Y

17 E-Record Y Y

Pertanyaan
No Solusi SI/TI
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Tabel 4. 25 Kuadran McFarlan's 

Strategic Support 

1. Aplikasi Penilaian Kepuasan 

Konsumen. 

2. Aplikasi Helpdesk & 

Troubleshooting Problem. 

3. Aplikasi Information Service 

Center. 

4. Aplikasi PPC. 

5. Aplikasi Inventory Cycle. 

1. Aplikasi Live Chat. 

2. E-Learning 

3. E-Record 

Key Operational High Potential 

1. Sistem Informasi Manajemen 

Investasi. 

2. Aplikasi Analisis Pasar. 

3. Sistem Informasi Akuntansi. 

4. Aplikasi Pembelian. 

5. Aplikasi Master Production 

Schedule (MPS). 

6. Aplikasi Material Requirement 

Planning (MRP). 

7. Aplikasi Quality Control 

1. Sistem Informasi Penerimaan. 

2. Human Resource Management 

System. 

 

Pemetaan yang telah dilakukan pada tabel 4.25 dapat digunakan untuk 

menjadi acuan urutan pengerjaan proyek SI/TI pada CV Delta Raya, urutan 

pengerjaan dimulai dari kuadran Strategic, High Potential, Key Operational, dan 

yang terakhir Support. Penyajian urutan pengerjaan proyek berdasarkan kuadran 

dapat dilihat pada tabel 4.26. 

Tabel 4. 26 Urutan Pengerjaan Proyek 

No Nama kegiatan proyek Kategori 

1 Aplikasi Penilaian Kepuasan 

Konsumen 

Strategic 2 Aplikasi Helpdesk & 

Troubleshooting Problem 

3 Aplikasi Information Service 

Center 
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No Nama kegiatan proyek Kategori 

4 Aplikasi PPIC 

5 Aplikasi Inventory Cycle 

6 Sistem Informasi Pembayaran 

High Potential 
7 Human Resource Management 

System 

8 Sistem Informasi Manajemen 

Investasi 

Key Operational 

9 Aplikasi Analisis Pasar 

10 Sistem Informasi Akuntansi 

11 Aplikasi Pembelian 

12 Aplikasi Master Production 

Schedule (MPS) 

13 Aplikasi Material Requirement 

Planning (MRP) 

14 Aplikas Quality Control 

15 Aplikasi Live Chat 

Support 16 E-Learning 

17 E-Record 

 

Selanjutnya pengembangan sistem informasi akan diprioritaskan kepada 

solusi SI yang bersifat strategic, high potential, key operational, dan support. 

Dibawah akan disajikan pengelompokkan solusi SI/TI berdasarkan dengan keempat 

perspektif BSC, hasil dapat dilihat pada Tabel 4.27 

Tabel 4. 27 Solusi SI/TI berdasarkan Balance Scorecard 

Perspektif 

Kuadran McFarlan 

Strategic 
Key 

Operational 
Support High Potential 

Financial 

  

1. Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Investasi. 

2. Aplikasi 

Analisis 

Pasar.     
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Perspektif 

Kuadran McFarlan 

Strategic 
Key 

Operational 
Support High Potential 

3. Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Costumer 

1. Aplikasi 

Penilaian 

Kepuasan 

Konsumen.       

Internal 

Process 

Business 

1.1 Aplikasi 

Pembelian 

1.2 Aplikasi 

Helpdesk & 

Troubleshooti

ng Problem. 

1.3 Aplikasi 

Information 

Service 

Center. 

1.4 Aplikasi PPC 

1.5 Aplikasi 

Inventory 

Cycle 

1. Aplikasi 

Master 

Production 

Cycle. 

2. Aplikasi 

Material 

Requireme

nt 

Planning. 

3. Aplikasi 

Quality 

Control 

  

1. Sistem 

Informasi 

Penerima

an. 

Learning 

and 

Growth 

    

1. Aplik

asi 

Live 

Chat. 

2. E-

Learni

ng. 

3. E-

Recor

d 

1. Human 

Resource 

Managem

ent 

System. 

 

4.5 Roadmap Application 

Roadmap aplikasi pada CV Delta Raya memiliki tujuan untuk memberikan 

arahan dalam implementasi SI/TI 2020 hingga 2024. Secara spesifik, tujuan dari 

roadmap rencana implementasi SI/TI bertujuan: 

1. Menyiapkan jalan untuk mewujudkan CV Delta Raya yang dapat bersaing di 

pasar internasional. 
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2. Mewujudkan implementasi SI/TI yang efektif dan realistis untuk 

meningkatkan mutu pelayanan pada CV Delta Raya. 

3. Meningkatkan capability CV Delta Raya dalam mengimplementasikan 

teknologi baru dan memanfaatkannya untuk mendukung proses bisnis baik 

secara intern maupun dengan pihak eksternal. 

Manfaat yang diharapkan pada roadmap rencana implemntasi SI/TI adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengurangi risiko kegagalan implementasi proyek proyek SI/TI pada CV 

Delta Raya sebagai akibat dari perencanaan yang kurang terarah. 

2. Memberikan kendali untuk memaksimalkan kesinambungan program program 

implementasi SI/TI. 

3. Meningkatkan kapabilitas SI/TI pada setiap bagian di CV Delta Raya. 

4. Memberikan panduan bagi penentuan prioritas implementasi SI/TI pada CV 

Delta Raya, terutama pad tahapan implementasi. 

5. Menjamin keberlangsungan pengembangan SI/TI melalui perencanaan 

kegiatan yang lebih terarah dan berkelanjutan. 

Roadmap implementasi solusi SI/TI akan dijabarkan lebih terperinci pada 

bagian rencana implementasi SI/TI dan estimasi lama pengerjaan proyek. Sebelum 

masuk kedalam pembahasan rencana implementasi, akan dilakukan Risk Register, 

sehingga rencana implementasi akan menentukan prioritas dan risiko. 

Roadmap implementasi solusi SI/TI 2020 – 2024 terdapat beberapa 

tahapan yang dimulai dengan pengadaan software dan hardware hingga tahapan 

pengembangan solusi SI/TI. Pada tahapan pengembangan solusi SI/TI terdapat 

tujuh tahapan. 
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a. Risk Register 

Dalam rangka melaksanakan kegiatan risk assessment SI/TI terdapat 

beberapa kerangka kerja yang merupakan kumpulan prosedur standar dalam 

mengelola dan memberikan pemahaman untuk kegiatan risk assessment secara 

bertahap. Salah satu kerangka kerja yang digunakan oleh peneliti adalah 

framework NIST SP 800-30 tentang Risk Management Guide for Information 

Technology System. 

Terdapat tiga proses dalam manajemen risiko adalah proses 

identifikasi risiko, proses penilaian risiko dan proses sikap atas risiko. Dibawah 

ini merupakan penjelasan atas ketiga proses dalam manajemen risiko: 

1. Identifikasi risiko 

Proses ini mengidentifikasi kejadian kejadian potensial baik yang 

terjadi di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan yang 

mempengaruhi pencapaian tujuan. Ruang lingkup identifikasi risiko 

adalah proses pengembangan solusi SI/TI. Kejadian tersebut dapat 

berdampak positif maupun berdampak negatif. 

2. Penilaian risiko 

Proses ini menilai sejauh mana dampak dari kejadian dapat 

mengganggu  pencapaian tujuan. Besarnya dampak dapat diketahui dalam 

teknik kuantitatif data, yaitu berbentuk angka yang diperoleh dari tools 

skor kemungkinan ancaman (risk probability), skor dampak (risk impact), 

skor risiko (risk score), predikat level rangking (risk ranking). 
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3. Sikap atas risiko 

Perusahaan harus menentukan sikap atas hasil penilaian risiko. 

Risk response dapat berupa dihentikannya aktivitas yang menyebabkan 

risiko (avoidance), mengambil langkah langkah yang dapat mengurangi 

risiko (reduction) atau mengalihkan atau menanggung bersama risiko yang 

terjadi (sharing) dan, menerima risiko yang terjadi (acceptance). Berikut 

Tabel 4.28  merupakan tabel hasil analisis manajemen risiko, berdasarkan 

framework NIST SP 800-30. 

b. Rencana implementasi SI/TI 

Rencana implementasi SI/TI merupakan tahapan penerapan solusi SI 

yang telah dihasilkan dari Strategi Bisnis SI Perusahaan. Berikut adalah kondisi 

solusi SI saat ini dan solusi SI yang akan dikembangkan yang tersaji pada Tabel 

4.29. Solusi SI ini akan direncanakan dan diimplementasikan pad CV Delta 

Raya. Agar proses implementasi berjalan dengan baik dan tidak membebani 

keuangan perusahaan, maka solusi SI akan di implementasikan secara 

bertahap. Tahapan implementasi akan menentukan prioritas dan risiko. 
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Tabel 4. 29 Kondisi Solusi SI as is dan to be 

No Solusi STI Kondisi Saat Ini Status 

1 
Sistem Informasi Manajemen 

Investasi 
Belum ada Sistem baru 

2 Aplikasi Analisis Pasar Belum ada Sistem baru 

3 Sistem Informasi Akuntansi Belum ada Sistem baru 

4 
Aplikasi Penilaian Kepuasan 

Konsumen 
Belum ada Sistem baru 

5 Aplikasi Pembelian Belum ada Sistem baru 

6 
Aplikasi Helpdesk and 

Troubleshooting Problem 
Belum ada Sistem baru 

7 
Aplikasi Information Service 

Center 
Belum ada Sistem baru 

8 
Aplikasi Master Production 

Schedule 
Belum ada Sistem baru 

9 
Aplikasi Material Requirement 

Planning 
Belum ada Sistem baru 

10 Aplikasi Quality Control Belum ada Sistem baru 

11 Aplikasi PPC Belum ada Sistem baru 

12 Aplikasi Inventory Cycle Belum ada Sistem baru 

13 Sistem Informasi Penerimaan Belum ada Sistem baru 

14 Aplikasi Live Chat Belum ada Sistem baru 

15 
Human Resource Management 

System 
Belum ada Sistem baru 

16 E-Learning Belum ada Sistem baru 

17 E-Record Belum ada Sistem baru 

 

Proses penyusunan tahapan implementasi SI/TI berdasarkan hasil 

analisis value chain, yakni dengan urutan inbound logistic, operation, 

outbound logistic, marketing and sales, dan service dan dilanjutkan pengerjaan 

untuk aktifitas sekunder yang dibagi menjadi dua. Solusi SI yang telah jadi 

akan dipetakan menurut urutan dari value chain tersebut. Tahapan selanjutnya 

adalah menentukan prioritas dari masing-masing solusi dengan mengacu hasil 
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McFarlan Strategic Grid yang memperhatikan risiko. Prioritas paling rendah 

akan menjadi prioritas pengembangan. Hasil penyusunan tahapan 

implementasi tersaji pada Gambar 4.10. 

Pada bagian inbound logistic didukung oleh tiga solusi SI yaitu: 

Aplikasi MRP, aplikasi quality contro dan aplikasi pembelian. Ketiga solusi 

ini memiliki kategori key operational, dan secara berurutan memiliki risiko 

medium, low, medium. Untuk urutan pengerjaaan, aplikasi MRP akan 

dikerjakan terlebih dahulu, dilanjutkan aplikasi quality control, sedangkan 

aplikasi pembelian akan dikerjakan pada urutan terakhir pada inbound logistic. 

Pada bagian operation dan  outbound logistic didukung oleh 4 solusi 

SI yaitu: aplikasi MPS, aplikasi PPC, aplikasi Inventory Cycle. Secara 

berurutan pada tahap dua, aplikasi yang menjadi prioritas yakni aplikasi PPC, 

berlanjut ke pengerjaan aplikasi inventory cycle, setelah itu aplikasi MPS 

diikuti pengerjaan aplikasi quality control untuk tahap operation. 

Untuk bagian marketing and sales, didukung oleh 3 solusi SI, yaitu 

sistem informasi penjualan, dan aplikasi live chat. Secara berurutan 3 solusi SI 

ini memiliki kategori high potential, support dan strategic. Secara berurutan 

pula, solusi SI ini memliki tingkat risiko low, medium, low. Untuk urutan 

pengerjaannya, aplikasi information service center akan dikerjakan terlebih 

dahulu, setelah itu dilanjutkan ke pengerjaan sistem penjualan dan aplikasi live 

chat terletak pada pengerjaan terakhir. 
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Pada bagian service, terdapat tiga solusi SI, yaitu: aplikasi penilaian 

kepuasan konsumen, aplikasi information service center dan helpesk and  

troubleshooting problem. Ketiga solusi SI ini secara berurutan memiliki 

kategori strategic, dan memiliki risiko medium, low low. Untuk bagian 

pengerjaan dimulai dari aplikasi penilaian kepuasan konsumen terlebih dahulu, 

baru dapat dilanutkan ke aplikasi information service center, aplikasi helpdesk 

and troubleshooting  problem akan ditempatkan di bagian akhir. 

Selanjutnya ke tahap pengerjaan solusi SI untuk aktifitas sekunder, 

pada aktifitas sekunder, akan dibagi menjadi dua bagian tahapan yang saling 

berurutan. Pada bagian pertama terdapat financial information system yang 

berada pada kuadran key operational dengan resiko sedang, aplikasi 

expenditure pada kuadran key operational dengan resiko rendah, dan E-Record 

yang berada pada kuadran support dengan resiko sedang. Bagian kedua akan 

mengerjakan human resource management system pada kuadran high potential 

dengan resiko tinggi dan sistem informasi manajemen investasi yang berada 

pada kuadran key operational dengan resiko tinggi dan yang terakhir adalah E-

Learning yang berada pada kuadran support dengan tingkat resiko sedang. 

Adapun estimasi waktu pengerjaan, berikut ini adalah langkah 

langkah yang dilakukan untuk membuat estimasi waktu pengerjaan proyek 

SI/TI: 

1. Membagi seluruh pengerjaan menjadi tujuh tahapan sesuai dengan hasil 

pengurutan pengerjaan solusi SI. 

2. Membuat estimasi waktu dari masing-masing tahapan pekerjaan. Teknik 

yang digunakan untuk merencanakan waktu proyek dengan 
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Tabel 4. 30 Hasil Inventarisasi Kegiatan Proyek 

menggunakan Critical Path Method (CPM). CPM berorientasi pada 

waktu yang mengarah pada penentuan jadwal dan estimasi waktu bersifat 

pasti. Penjadwalan proyek, kegiatan menetapkan tanggal mulai, durasi, 

tanggal penyelesaian dan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan. 

Berikut langkah dalam menggunakan pendekatan CPM: 

a. Melakukan inventarisasi terhadap seluruh kegiatan proyek dan 

menyiapkan struktur pecahan kerja yang digunakan dalam 

membangun diagram jaringan. Hasil inventarisasi dapat dilihat pada 

Tabel 4.30. 

 

  

 

b. Membuat diagram jaringan yang menunjukkan hubungan antar 

kegiatan proyek dan urutan kegiatan yang dilakukan. Hasil diagram 

jaringan dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

Instalasi ke pengguna

Perancangan antar muka

Perancangan logika

Pemrograman tahap 1

Uji coba tahap 1

Pemrograman tahap akhir

Uji Coba Tahap Akhir

I

B

C

J

K

K

L

H

IJ

C

C,D

Identifikasi Alur sistem

Perancangan RDBMS

E,F,G

D

E

F

G

H

C

Kegiatan Kode kegiatan
Kegiatan yang 

mengawali

A

B

User Requirement

Identifikasi tujuan dan fungsi

Analisis kebutuhan sistem

-

A

B
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c. Menentukan perhitungan maju pada setiap kegiatan proyek dengan 

menetepkan early start (ES) dan early finish pada setiap kegiatan. 

d. Melakukan perhitungan mundur pada setiap aktivitas proyek. Hasil 

perhitungan mundur dapat dilihat pada Tabel 4.32. 

3. Melakukan perhitungan estimasi waktu berdsasarkan berapa banyak 

modul beserta tingkat kesulitannya. 

4. Melakukan total waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. 

Berikut ini adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi 

solusi SI/TI 2020 – 2024 pada CV Delta Raya di mana tersaji pada Tabel 4.31. 

 

 

 

 

Gambar 4. 12 Diagram Jaringan 
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No Sumber Daya Kode

Business Analyst
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JTeknisi

A

B

C

D

E

F

G

H

I

System Analyst

System Design

Programmer

Testing

Programmer

Tabel 4. 31 Hasil Inventarisasi Sumber Daya 
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Pembahasan pada sub bab Roadmap Application telah selesai, setelah 

menyusun urutan prioritas pengerjaan proyek SI/TI dan menghitung estimasi lama 

pengerjaan proyek, maka disimpulkan bahwa pengerjaan proyek SI/TI untuk CV 

Delta Raya akan dilaksanakan sepanjang lima tahun, yakni selama tahun 2020 

hingga tahun 2024. Jika urutan dan prioritas digambarkan kembali lengkap beserta 

estimasi lama pengerjaan proyek, maka dapat disajikan kembali pada Tabel 4.33, 

pada gambar tersebut tertera proyek SI/TI milik CV Delta Raya yang sudah tersaji 

dengan urut, terbagi menjadi tujuh proyek, lengkap dengan estimasi pengerjaan dari 

tahun 2020 hingga 2024. 
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Tabel 4. 33 Jadwal Implementasi solusi SI 
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c. Pendanaan SI/TI 

Biaya yang dibutuhkan untuk pendanaan SI/TI pada CV Delta Raya 

terdiri dari biaya pengadaan perangkat keras (hardware), perangkat lunak 

(software), dan biaya sumber daya. Pengadaan software dan hardware 

dibutuhkan karena CV Delta Raya tidak memiliki perangkat yang dibutuhkan, 

dan mengacu pada sub-bab 4.2.3 tentang analisis lingkungan internal STI, ada 

beberapa hardware dengan kondisi tidak prima atau sudah rusak sehingga 

dibutuhkan penggantian dengan perangkat yang baru.  

Penjabaran biaya yang dibutuhkan dapat dilihat pada Tabel 4.34. 

Tabel biaya software berisi tentang perangkat lunak dasar yang akan dibeli oleh 

CV Delta Raya. Windows 10 Pro dibutuhkan karena pada saat ini komputer 

yang digunakan menggunakan versi windows yang lama yakni windows 7, 

selain secara resmi sudah tidak mendapatkan dukungan purna jual dari 

Microsoft, windows 7 dapat dikatakan lebih mudah diretas. Windows 10 

merupakan pilihan tepat bagi perusahaan karena merupakan sistem operasi 

terbaru yang mendapatkan layanan purna jual dari Microsoft, dan windows 10 

Pro menawarkan keamanan enkripsi data untuk perusahaan skala kecil dan 

menengah.  

Windows server akan dibutuhkan perusahaan karena pada saat 

menggunakan SI/TI yang baru, perusahaan menggunakan komputer server 

yang butuh instalasi Windows Server, pemilihan versi Windows Server 2016 

karena dari sisi kinerja masih tergolong handal.  

MySQL dipilih sebagai platform database karena dapat berjalan 

dengan stabil pada berbagai sistem operasi. Memiliki kapabilitas yang handal 
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sehingga dapat diakses oleh banyak pengguna dalam satu waktu, memiliki 

beberapa lapisan keamanan, mampu menangani basis data dalam skala besar  

dengan jumlah record lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel serta 5 milyar baris. 

Informasi harga yang didapatkan dalam estimasi biaya software diapatkan dari 

Bhinneka (2019). 

Pada Tabel 4.35 yang membahas biaya harware, membahas mengenai 

perangkat keras yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan. Beberapa 

perangkat tersebut di antaranya ada Router alasan mengadakan kembali router 

karena perangkat yang ada pada perusahaan saat ini dalam kondisi yang tidak 

prima, maka dari itu dibutuhkan penggantian, router yang akan menjadi 

pengganti untuk kantor harus dapat menyediakan koneksi jaringan hingga 

300Mbps, serta menyediakan port RJ 45 yang akan digunakan pada switch 

untuk digunakan oleh komputer lain yang tidak menggunakan koneksi tanpa 

kabel. Selanjutnya adalah kabel UTP, dengan kondisi kabel milik perusahaan 

sekarang yang sudah banyak terkelupas sudh tentu perlu adanya penggantian, 

kabel UTP yang akan digunakan adalah kabeel UTP CAT 6, alasan memilih 

tipe tersebut karena kabel UTP CAT 6 dapat mendukung transmisi data yang 

cepat dengan kapasitas yang sesuai untuk layanan internet yang disediakan 

oleh provider.  

Dengan strategi TI yang sekarang, dibutuhkan server sebagai media 

pusat data dan manajemen jaringan, maka untuk kebutuhan server dengan 

alokasi dana tersebut, perusahaan dapat menggunakan ASUS Server TS500-

E8/PS4, produk server tersebut mampu memenuhi kebutuhan perusahaan 

untuk rekayasa keamanan jaringan perusahaan danenkripsi data perusahaan 
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yang tersimpan. Sedangkan hub dan switch digunakan untuk membagi dan 

memecah koneksi jaringan. Estimasi harga pengadaan hardware didapatkan 

dari Bhinneka (2019).  

Tabel 4.36 yang menjabarkan biaya sumber daya yang didapatkan dari 

Indeed (2019). Indeed merupakan badan survei rataan gaji yang diterima pada 

suatu jabatan. Indeed juga berisi mengenai informasi ketenaga kerjaan dan info 

terkini tenaga kerja.  

Tabel 4. 34 Biaya Software 

No Nama Jumlah Harga Total 

1 Ms. Windows 10 Pro 7 Rp2.800.000 Rp19.600.000 

2 Ms Windows Server 2016 Standard 1 Rp13.800.000 Rp13.800.000 

3 MySQL 1 Rp0 Rp0 

          

  Total Rp33.400.000 

 

Tabel 4. 35 Biaya Hardware 

No Nama Jumlah Harga Total 

1 Router 1 Rp320.000 Rp320.000 

2 Kabel UTP CAT 6 2 Rp1.500.000 Rp3.000.000 

4 Server 1 Rp30.000.000 Rp30.000.000 

5 Hub 1 Rp550.000 Rp550.000 

6 Switch 2 Rp380.000 Rp760.000 

  Total     Rp34.630.000 
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Pembahasan mengenai pendanaan proyek baik dari segi sisi software, 

hardware, maupun sumber daya telah selesai. Pembahasan tentang pendanaan ini 

menghasilkan estimasi biaya sebesar Rp16.550.000 untuk biaya software, 

Rp33.080.000 untuk biaya hardware, dan Rp 206.260.000, jika semuanya 

dijumlahkan, maka estimasi biaya untuk pendanaan proyek SI/TI sebesar 

Rp267.840.000. dengan alur pengerjaan proyek SI/TI yang sama, maka dapat 

digambarkan kembali estimasi pendanaan SI/TI, lengkap dengan tahapan 

pengerjaan dan sub-total estimasi biayanya, gambar tersebut disajikan pada Gambar 

4.12. 

Tahapan pengerjaan pada proyek terdapat satu tahap pengadaan software 

dan harware, dan tujuh tahapan pengerjaan solusi SI. Tujuh tahapan didapat dari 

analisis Value Chain di mana pada aktifitas utama terbagi menjadi lima tahap, dan 

pada aktifitas sekunder dibagi menjadi dua tahap seperti yang sudah dibahas pada 

sub-bab 4.5. Sedangkan untuk urutan pengerjaan solusi SI didasarkan pada kuadran 

Mc Farlan, dimana prioritas pengerjaan akan dimulai dari strategic terlebih dahulu, 

baru kemudian disusul high potential, key operational, dan support. Jika pada satu 

tahap terdapat dua solusi SI dengan posisi kuadran McFarlan yang sama, maka yang 

menjadi prioritas adalah solusi SI dengan tingkat resiko yang lebih tinggi seperti 

yang sudah dibahas pada sub bab 4.5 a. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah menghasilkan 

dokumen Perencanaan Strategi yang isinya meliputi:  

1. Pada strategi bisnis, menghasilkan strategi bisnis perusahaan yang bersifat 

agresif. Strategi agresif ini meliputi integrasi vertikal yang berusaha untuk 

membentuk ikatan kerja sama dengan pemasok, lembaga pendidikan atau 

organisasi yang menyediakan tenaga kerja dan menjalin kerja sama dengan 

perusahaan pemilik showroom. Menghasilkan solusi SI yang sudah selaras 

dengan tujuan bisnis perusahaan. Solusi SI telah menjawab permasalahan 

mengenai investasi perusahaan yang tidak sesuai dengan tujuan bisnisnya, 

sekaligus memberikan perusahaan solusi SI yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan bisnisnya. 

2. Pada strategi manajemen SI/TI telah dibentuk tim IT untuk mendukung 

kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan solusi SI dan teknologi informasi. 

Strategi manajemen SI/TI menyelesaikan masalah manajemen informasi, 

dimana bagian TI berperan dalam pemenuhan solusi SI/TI CV Delta Raya 

kedepannya. 

3. Menghasilkan strategi TI yang berisi tentang kebutuhan struktur jaringan untuk 

perusahaan dan platform yang dibutuhkan dalam mendukung solusi SI agar 

dapat berjalan dengan baik. Strategi TI yang sekarang dapat mengintegrasikan
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data yang ada pada perusahaan dan dengan strategi TI yang sekarang data yang 

dihasilkan menjadi lebih cepat dan akurat pada saat dibutuhkan. 

4. Rencana penerapan akan berlangsung selama lima tahun, dengan menghasilkan 

roadmap yang terbagi menjadi tujuh tahapan pengerjaan solusi SI dan satu 

tahap pengadaan software dan hardware, di mana akan dimulai pada tahun 

2020 hingga 2024, dari estimasi pendanaan proyek SI/TI akan menghabiskan 

dana sebesar Rp 274.290.000. Roadmap yang dihasilkan menjawab 

permasalahan CV Delta Raya dalam menentukan prioritas pengerjaan proyek 

SI/TI. 

5.2 Saran 

Perencanaan strategis sistem dan teknologi informasi ini diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan proses bisnis dan pengembangan bisnis CV Delta Raya, 

adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. CV Delta Raya diharapkan dapat melakukan implementasi solusi SI yang telah 

disusun. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap 

konsumen. 

2. Melalui penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengetahui perkembangan 

sistem dan teknologi informasi di Indonesia. Bagaimana dampak yang 

diberikan dengan pemanfaatan perencanaan strategis sistem dan teknologi 

informasi. 

3. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat mendukung penelitian 

lanjutan seperti analisis cost profit. 
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