
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Teknologi informasi (TI) merupakan hal yang menjadi suatu kebutuhan 

utama dalam segala bidang. Pemanfaatan TI dan komunikasi telah diterapkan 

dalam berbagai bentuk. Perusahaan yang berhasil menyelaraskan TI dengan 

strategi bisnis menunjukkan peningkatan nilai yang signifikan. Dalam beberapa 

tahun terakhir, sistem teknologi informasi tidak hanya mencatat transaksi bisnis 

semata, namun sesungguhnya menjadi proses bisnis inti di dalam perusahaan. 

Dalam skenario bisnis tersebut, dewan komisaris dan dewan direksi harus 

memberikan perhatian khusus dalam penerapan system teknologi informasi.  

Perusahaan yang sukses, harus menyadari manfaat dari teknologi informasi dan 

menggunakannya untuk mendorong (drive) nilai nilai stakeholder (stakeholder 

value). Perusahaan juga harus menyadari dan melakukan pengelolaan resiko (risk 

management) terhadap resiko-resiko terkait. Penerapan sistem teknologi informasi 

akan bermanfaat jika penerapannya sesuai dengan tujuan, visi dan misi organisasi 

yang telah diterjemahkan ke dalam strategi bisnis dan strategi sistem teknologi 

informasi. Menurut Efendri (2016) penerapan teknologi berbasiskan Web atau 

Online merupakan jawaban dari tantangan perkembangan teknologi informasi 

pada era globalisasi saat ini. 

Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya perusahaan-perusahaan atau badan 

usaha yang tidak lepas dari pengaruh teknologi informasi dalam kegiatannya 

terutama untuk membuat suatu pekerjaan lebih efektif dan efisien sehingga 

kegiatan dalam perusahaan menjadi lebih baik dan berkembang. Oleh karena itu, 

perusahaan-perusahaan atau pun badan usaha lainya berlomba dalam penggunaan 
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teknologi komputer agar tidak tertinggal dari perusahaan atau badan usaha lainnya 

yang bergerak di bidang yang sama atau sejenis (Alfiani, 2012). 

Menurut IT Governance Institute (2003)  Keselarasan strategi antara bisnis 

dan TI berfokus pada upaya untuk memastikan adanya hubungan / relasi antara 

rencana bisnis dengan TI, mencakup aktivitas pendefinisian, pemeliharaan, 

validasi nilai TI dan penyelarasan TI dengan operasional organisasi. Lebih lanjut 

lagi, ITGI juga menyebutkan bahwa elemen kunci dari tata kelola TI adalah 

penyelarasan strategi bisnis dan TI. Keselarasan strategis bisnis dan TI sebagai 

estafet awal dalam rangka menggali potensi manfaat TI bagi bisnis.   

Penyelarasan antara strategi bisnis dan TI merupakan sesuatu hal yang belum 

dianggap penting bagi perusahaan CV Jaya Technology (Lampung  CCTV Plus)  

salah satunya perusahaan penyedia jasa Scurity Sistem di Bandar Lampung. 

Dengan adanya penyelarasan strategi bisnis dan TI diharapkan dapat 

meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, menciptakan pencegahan 

atas  hambatan pada CV Jaya Technology (Lampung CCTV Plus). Kegagalan 

dalam melakukan penyelarasan  dapat mengakibatkan biaya operasional yang 

besar dan kesulitan mencapai keunggulan bersaing.  

CV Jaya Technology (Lampung CCTV Plus) adalah perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa pengembanagan teknologi (security system) sejak 2011. 

Sesuai dengan visi perusahaan yaitu  Menjadi perusahaan CCTV Terlengkap, 

Terbaik dan menjadi pilihan utama para customer baik perorangan, corporate / 

perusahaan maupun dealer di Indonesia dan menjadikan masyarakat lebih aman 

dengan membuat keamanan menjadi lebih mudah. 
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Saat ini perusahaan banyak yang mengandalkan TI sebagai penunjang 

proses bisnisnya, sehingga proses bisnis yang ada di perusahaan menjadi  lebih  

efisien. Untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal tentunya membutuhkan 

pengetahuan sejauh mana TI menunjang proses bisnis perusahaan. Untuk itu 

dibutuhkan pengukuran keeselarasan antara strategi teknologi informasi dan 

strategi bisnis agar proses bisnis  dapat didukung oleh teknologi informasi 

secara optimal, melihat kebutuhan tersebut CV Jaya Technology (Lampung 

CCTV Plus) memandang investasi TI sebagai investasi yang strategis. 

Masalahnya pihak manajemen mengalami kesulitan untuk memastikan apakah 

inisiatif-inisiatif TI yang sudah, sedang atau akan dilaksanakan sudah sesuai 

dengan strategi organisasi dan sejauh mana inisiatif-inisiatif TI yang sudah 

dilakukan berdampak terhadap organisasi. Untuk itu Pihak manajemen CV Jaya 

Technology (Lampung CCTV Plus) ingin agar visi dan misinya tercapai melalui 

penyelarasan antara strategi TI dengan strategi bisnis. Namun saat ini belum 

diketahui apakah TI dan bisnis selaras atau tidak dan seberapa matang tingkat 

keselarasan strategi teknologi informasi terhadap strategi bisnisnya. Hal ini 

disebabkan oleh kurangnya kepercayaan dan dukungan dari para pimpinan, 

kurangnya komunikasi yang efektif antar kedua unit bisnis yang bersangkutan, 

dan kurangnya kerja sama antar kedua belah pihak. Sehingga masalahnya 

adalah belum diketahui apakah strategi teknologi informasi selaras dengan 

strategi bisnis perusahaan. 

Menurut Henderson dan Venkatraman (1999) untuk mencapai 

keselarasan yang efektif antara TI dan bisnis (strategic fit) harus ada keterkaitan 

antara strategi bisnis dan infrastruktur organisasi dan keterkaitan antara strategi 
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TI dengan infrastruktur dan proses TI, setelah itu barulah strategi TI dan strategi 

bisnis dapat diselaraskan. Dalam pengukuran tingkat keselarasan antara strategi 

bisnis dan strategi teknologi informasi selama ini belum pernah dilakukan dan 

belum pernah di buat dalam sebuah aplikasi pada CV Jaya Technology 

(Lampung CCTV Plus). Kesulitan pertama ada pada  pihak manajemen yang 

tak selalu ada di tempat saat akan melakukan pengisian kuisioner, lalu ketidak 

pahaman dalam pengelolaan hasil data yang telah di ukur  menjadi faktor 

memperlambat hasil yang akan dijadikan data dalam pengambilan keputusan, 

untuk itu peneliti ingin membuat sebuah program yang dapat memudahkan 

pihak manajemen dalam melakukan pengukuran antara bisnis dan teknologi 

inforrnasi dan  mngetahui tingkat keselarasan antara bisnis dan TI dengan 

harapan  pengambilan  keputusan  akan lebih tepat pada massa yang akan 

datang. Dan  atas dasar latar belakang di atas maka  peneliti mengangkat 

penelitian dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Pengukuran 

Tingkat Keselarasan Antara Strategi Bisnis dan Strategi Teknologi Informasi 

menggunakan Model Luftman Berbasis Website (Studi Kasus: CV Jaya 

Technology (Lampung CCTV Plus) )”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang di angkat 

oleh penulis adalah : 

1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem untuk mengukur 

tingkat kematangan keselarasan strategi bisnis dan strategi TI agar didapat 

hasil yang optimal sesuai dengan tujuan bisnisnya? 

2. Bagaimana tingkat kematangan keselarasan antara strategi bisnis dan 

strategi TI yang ada pada CV Jaya Technology (Lampung CCTV Plus) ? 

1.3 Batasan Masalah 

Berikut ini merupakan batasan masalah dalam penelitian ini : 

1. Sistem ini digunakan untuk mengukur tingkat  kematangan  keselarasan 

antara strategi teknologi informasi dan strategi bisnis untuk mencapai 

competitive advantage.  

2. Lingkup dari penelitian ini adalah manajemen bisnis dan teknologi informasi, 

proses bisnis dan mekanisme realisasinya. 

3. Sistem ini digunakan sebagai alat untuk mempermudah auditor dalam 

evaluasi perusahaan kedepannya. 

4. Sistem ini hanya dapat di akses oleh pihak manajemen perusahaan CV Jaya 

Technology (Lampung CCTV Plus) dan pihak audit. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menghasilkan rancang bagun sistem untuk mengukur tingkat 

kematangan keselarasan strategi bisnis dan strategi TI dalam mengoptimalkan   

hasil pengukuran sesuai dengan tujuan bisnisnya. 



6 
 

2. Untuk   mengetahui tingkat kematangan  keselarasan strategi TI dan strategi 

bisnis CV Jaya Technology (Lampung CCTV Plus)  agar pihak audit sistem 

dapat dengan mudah memberi informasi kepada manajemen perusahaan 

dalam pengembilan keputusan kedepannya. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sistem ini diharapkan dapat membantu CV Jaya Technology (Lampung 

CCTV Plus) dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat keselarasan 

strategi TI dan strategi bisnis Secara bersekala pada CV Jaya Technology 

(Lampung CCTV Plus). 

2. Mempermudah bagi pihak audit manajemen dalam proses evaluasi sistem 

bisnis dan TI yang akan di berikan kepada manajemen Cv Jaya Technology 

(Lampung CCTV Plus) dalam pengambilan keputusan kedepannya. 
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