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KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan pada Tuhan yang maha Esa, karena berkat anugerah dan rahmat Tuhan 
sehingga buku ini bisa tercipta, saya selalu terinspirasi dengan pertanyaan jika saya membaca 

buku ini, pemikiran apakah yang saya dapatkan ?

Untuk mengerti pertanyaan ini ada baiknya sebelum membaca buku ini coba renungkan sejen-
ak apa yang ingin disampaikan melalui buku ini, karena kalau saya di kelas kelas S1 dan S2 saya bisa 
berjam-jam menerangkan konsep pemikiran buku ini, dengan menggunakan buku ini sebagai ref-
erensi dan buku wajib terutama dikampus baik untuk matakuliah dalam pengajaran, penelitian dan 
pengabdian pada masyarakat, buku ini juga digunakan untuk bahan training di perusahaan maupun 
di tempat dunia usaha, dunia indutri dan pemerintahan, jadi buku ini untuk ABG yaitu Akademik, 
Bisnis dan Goverment, dan juga buku ini tercipta untuk masyarakat luas terutama untuk bangsa dan 
negara Indonesia.

Membangun strategi Sistem Informasi (SI) atau Teknologi Informasi (TI) sebagai berpikir strat-
egis dan merencanakan manajemen jangka panjang yang efektif serta pengaruh optimal informasi 
dalam segala bentuk. Sistem Informasi dan Teknologi Informasi dengan menggunakan sarana manual 
dan sistem komputer, teknologi komputer, dan telekomunikasi. Termasuk di dalamnya aspek organ-
isasi dari manajemen Sistem Informasi atau Teknologi Informasi.

Peran strategis sistem informasi mencakup penggunaan teknologi informasi untuk menghasil-
kan produk, layanan dan kemampuan yang dapat memberi keunggulan strategis dalam berkompe-
tisi menghadapi pasar global. Strategi Sistem Informasi (SI) atau Teknologi Informasi (TI) membawa 
bersama tujuan proses bisnis perusahaan, pemahaman mengenai informasi yang diperlukan untuk 
mendukung tercapainya tujuan, dan implementasi sistem komputer untuk menyediakan informasi 
yang dimaksud. Strategi SI/TI merupakan rencana untuk membangun sistem menuju visi masa depan 
dari peran SI/TI dalam organisasi. 
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Tujuan utama perencanaan strategis informasi adalah mempersiapkan rencana bagi penge-
lolaan analisis, perancangan dan pengembangan sistem berbasis komputer. Untuk perencanaan 
strategi informasi di sisi data, arah tinjauan strategisnya adalah terhadap kebutuhan informasi yang 
dibutuhkan oleh enterprise. Sedangkan di sisi aktivitas, arah tinjauan strategisnya adalah dalam hal 
pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kinerja enterprise.

Perencanaan Strategis SI/TI digunakan untuk mendukung strategi bisnis organisasi agar mam-
pu mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih cepat. Kemampuan tersebut terkait langsung dengan 
bagaimana organisasi memilih strategi, aplikasi dan kebijakan organisasi yang tepat dengan berfokus 
pada Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI). Dengan Perencanaan Strategis SI/TI yang tepat, 
akan membantu organisasi dalam mengembangkan kompetensi intinya untuk mampu bersaing den-
gan kompetitor-kompetitor lain.

Buku ini bisa terwujud dan tersusun atas pertolongan  Andreas Winata dan Lydia Theodore, 
saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya  kepada Andreas Winata dan Lydia Theodore 
dalam penulisan buku ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk mahasiswa Program Pasca 
Sarjana MTI dan MMSI Universitas Bina Nusantara  dalam mendukung  penulisan buku ini sampai 
dengan selesai.

Demikianlah kata pengantar ini saya sampaikan dengan mengucapkan rasa syukur kepadaTu-
han, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Salam Sejahtera

Jakarta 20 Febuari 2014

Hoga Saragih
(Dosen Tetap Universitas Bakrie)
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KONSEP DASAR

B A B  1

1.1. INFORMATION SYSTEM (IS) 

Menurut John Ward & Joe Peppard (2002, p20), Information System merupakan kegiatan me-
manfaatkan teknologi, mengumpulkan, memproses, menyimpan, menggunakan dan menye-

barkan informasi. 

Sedangkan menurut Ferdinand Magalin dalam online jurnalnya yang berjudul “SISTEM INFOR-
MASI” (2010), mengemukakan bahwa Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu perusahaan 
yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi peru-
sahaan yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi suatu perusahaan untuk dapat me nyediakan 
kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. 

Sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam 
perusahaan, kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan 
mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan 
sistem lainnya.

Saat ini hampir seluruh sektor industri, perdagangan bahkan pemerintahan bergantung pada 
sistem informasi. Dalam industri seperti telekomunikasi, media atau pun jasa keuangan, dimana 
produk yang dikeluarkan sudah semakin digital, keberadaan organisasi tersebut tidak lepas dari du-
kungan sistem informasi yang efektif. Untuk itu sangat membantu berjalannya sebuah organisasi. 

Menurut john ward dan Joe Peppard (2002:3) “The UK Academy of Information Systems 
(UKAIS) defines information systems as the means by which people and organizations, utilizing 
technology, gather, process, store, use and disseminate information”	definisi	tersebut	berarti	sistem	
informasi sebagai sarana yang memungkinkan orang dan organisasi, memanfaatkan teknologi, me-
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ngumpulkan, memproses, menyimpan, menggunakan dan menyebarkan informasi, sehingga hal ini 
bersangkutan dengan tujuan pemanfaatan teknologi informasi pada suatu organisasi.

1.2. INFORMATION TECHNOLOGY ( IT)

Menurut John Ward & Joe Peppard (2002, pp 19-20), IT (Information Technology) khusus merujuk 
pada teknologi, misalnya: hardware, software, dan jaringan telekomunikasi. Baik yang terlihat (ta
ngible), misalnya: server, PC, router, dan kabel jaringan maupun yang tidak terlihat (intangible), 
misal nya: software dan lain lain. IT memfasilitasi acquisition, processing, storing, delivery dan sha
ring informasi dan digital content lainnya.

Dalam Oxford English Dictionary (OED2) edisi ke-2 mendefenisikan Information Technology 
sebagai hardware dan software, dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang 
biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. 

Information Technology berkaitan dengan penggunaan komputer dan perangkat lunak untuk 
melakukan konversi, penyimpanan, perlindungan, pemrosesan, transmisi, dan penerimaan informasi 
dengan cara yang aman. Secara umum, Information Technology adalah hasil rekayasa manusia ter-
hadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman infor-
masi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.

Menurut john ward dan Joe Peppard (2002:3) “IT refers specifically to technology, essentially 
hardware, software and telecommunications networks. It is thus both tangible (e.g. with servers, PCs, 
routers and network cables) and intangible (e.g. with software of all types)”. 

Yang berarti Teknologi informasi (TI) lebih mengacu untuk teknologi, pada dasarnya perangkat 
keras, perangkat lunak dan jaringan telekomunikasi. Misalnya yang berwujud adalah server, PC, 
router dan kabel jaringan sedangkan yang tidak berwujud adalah perangkat lunak dari semua jenis. 
TI memfasilitasi akuisisi, pengolahan, penyimpanan, pengiriman dan berbagi informasi dan konten 
digital lainnya.

1.3. STRATEGY

Kata ”strategy”	 adalah	 turunan	dari	 kata	dalam	bahasa	Yunani,	 stratēgos.	Adapun	 stratēgos	dapat	
diterjemahkan sebagai ’komandan militer’ pada zaman demokrasi Athena. Kemudian kata strategi 
berasal dari bahasa Yunani “Strategia” yang berarti “Generalship” atau “umum”. Pada awalnya kata 
strategi ini digunakan hanya untuk kalangan militer saja, akan tetapi kemudian berkembang dan di-
gunakan di berbagai bidang lainnya seperti dalam bisnis, ekonomi, olah raga dan sebagainya.

Menurut Fred Nickols (2006), Strategy	didefinisikan	sebagai:

“Strategy-it is perspective, position, plan, and pattern. Strategy is the bridge between policy or high-
order goals on the one hand and tactics or concrete actions on the other. Strategy and tactics to
gether straddle the gap between ends and means.” 


