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 Penggunaan sistem informasi bagi usaha kecil dan menengah akhir-akhir ini 

menjadi mengemuka. Namun membangun atau mengembangkan sebuah sistem 

informasi haruslah melalui perencanaan dan perancangan yang baik serta dengan 

memperhatikan faktor-faktor yang menenentukan rekomendasi pemakaian sistem 

informasi beserta teknologinya. Demikian juga bagi distributor buku x yang ingin 

menentukan kebutuhan aplikasi sistem informasinya.  

 Penelitian dengan metode deskriptif dengan mengumpulkan berbagai data dan 

informasi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan rekomen-

dasi pemilihan aplikasi sistem informasi  beserta rancangannya sebagai bagian 

dalam usaha mengintegrasi data dalam sebuah sistem informasi. Agar diperoleh 

kebutuhan aplikasi sistem informasi tersebut maka diperlukan beberapa analisis 

yang dapat memberikan rekomendasi. Alat analisis tersebut antara lain: 1) Analisis 

SWOT digunakan untuk mengetahui strategi dengan menggunakan kondisi internal 

terhadap kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi perusahaan, 2) Analisis Bal-

anced Scorecard (BSC) digunakan untuk menurunkan visi dan misi perusahaan ke 

dalam aksi yang sesungguhnya berupa tujuan dan target dalam Key Performance 

Indicators (KPI), 3) Analisis (Critical Success Factors) CSF digunakan untuk menge-

tahui faktor kritis agar mencapai target dari tujuan dari hasil BSC, serta 4) Analisis 

Value Chain digunakan untuk melihat rantai nilai proses bisnis perusahaan mana 

yang bisa memberikan keuntungan dengan pengurangan biaya ataupun dengan 

memberikan nilai tambah. Semua analisis tersebut dihubungkan dengan usaha 

pengembangan sistem informasi pada distributor buku x terutama dengan peng-

gunaan aplikasi sebagai pemecahan permasalahan. 

 Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa Analisis SWOT, Analisis BSC yang 

ditunjang oleh analisis CSF dan Analisis Value Chain menghasilkan daftar rekomen-

dasi aplikasi sistem informasi sesuai dengan strategi perusahaan kedepan dan 

proses bisnis yang bersesuaian dengan penggunaan sistem informasi. Aplikasinya 

yang direkomendasikan adalah: e-commerce b2b, e-commerce b2c, dan aplikasi-

aplikasi dalam Sistem Informasi Manajemen Distribusi Buku. Aplikasi-aplikasi terse-

but kemudian melalui proses perancangan selanjutnya sehingga dihasilkan rancan-

gan portofolio aplikasi, arsitektur data dan teknologi informasi yang akan mendu-

kung berjalannya aplikasi sistem informasi tersebut pada tahap implementasi sis-

tem informasi.  

PENDAHULUAN 

 
Dalam era globalisasi yang menghi-

langkan batas-batas wilayah dikarenakan 

peran teknologi informasi dan komunikasi 

serta perubahan atau perkembangan eko-

nomi dari Old Economy ke New Economy 

seperti yang dikemukakan oleh Colin 

Combe (2006:205) dimana pemakaian 

teknologi informasi dan komunikasi berkon-

tribusi dalam menciptakan ekonomi yang 

berbasis pada kewirausahaan dalam pen-

ciptaan pengetahuan, inovasi dan kreativi-

tas, dan penggunaan teknologi dalam 

mengembangkan produk dan jasa yang 

baru maka sangatlah penting pemanfaatan 

Bidang 
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Majalah Ilmiah UNIKOM     Vol.10 No. 1 

94 H  a  l  a  m  a  n 

teknologi informasi dan komunikasi  seba-

gai sarana utama dalam menghadapi pe-

luang dari perubahan dan perkembangan 

tersebut untuk digunakan semaksimal 

mungkin bahkan dijadikan sebagai alat 

untuk mencapai keunggulan kompetitif.  

Kesulitan pihak perusahaan dalam 

hal ini distributor buku x dalam mengem-

bangkan aplikasi-aplikasi baik yang ber-

basis web atau yang berada dalam jarin-

gan selain dikarenakan tidak berlanjutnya 

outsourcing tetapi juga kesulitan dalam 

menentukan pengembangan teknologi 

informasi yang dibutuhkan dan dikarena-

kan belum terintegrasinya data sebagai 

suatu sistem informasi yang utuh. 

Oleh karena itu agar diperoleh ke-

butuhan aplikasi yang lengkap maka 

diperlukan  analisis yang komprehensif 

dan menyeluruh dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi perusahaan pada saat ini 

beserta aplikasi-aplikasi yang sudah 

digunakan.  

Dari analisis itu bisa didapatkan 

kebutuhan aplikasi dan lebih jauh lagi 

struktur dan aliran informasi yang melibat-

kan aplikasi tersebut.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Kerangka pemikiran penelitian di-

dasarkan atas model strategi TI/SI Ward 

dan Peppard (2002:154)  seperti pada 

Gambar 1 dan menggunakan metode 

penelilitan deskriptif. 

Sebelum analisis dilakukan maka 

penghimpunan data-data yang terkait 

proses bisnis distributor buku x harus dila-

kukan sebagai bahan analisis yang akan 

dilakukan. 

Data-data tersebut terdiri dari ling-

kungan internal perusahaan, lingkungan 

eksternal perusahaan, lingkungan internal 

dari teknologi informasi/ sistem informasi 

dan lingkungan eksternal dari teknologi 

informasi/ sistem informasi. 

Analisis SWOT dengan mengguna-

kan matriks SWOT seperti tampak pada 

Gambar 2 seperti diterangkan oleh Rang-

kuti (1997:31-35), matriks ini dapat 

menghasilkan empat set kemungkinan 

alternatif. Strategi tersebut memung-

kinkan timbulnya strategi pemakaian ap-

likasi sistem informasi. 

Luis dan Biromo (2008:16-23). Bal-

anced Scorecard (BSC) didefinisikan seba-

gai suatu alat manajemen kinerja 

(performance management tool) yang da-

pat membantu organisasi untuk menerje-

mahkan visi dan strategi ke dalam aksi 

dengan memanfaatkan sekumpulan indi-

kator finansial dan non-finansial yang ke-

semuanya terjalin dalam suatu hubungan 

sebab akibat. Dari definisi tersebut, je-

laslah bahwa BSC sangat berperan seba-

gai penerjemah atau pengubah (converter) 

visi dan strategi organisasi menjadi aksi. 

Aksi tersebut termasuk dalam peng-

gunaan aplikasi sistem informasi yang 

diperlukan. 

Langkah analisis BSC sampai 

diketahui rekomendasi aplikasi sistem 

Gambar 1. Model Strategi TI/SI 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Matriks SWOT 
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informasi yang dibutuhkan dimulai dengan 

cascading/menurunkan sasaran strategis 

perusahaan ke dalam bagian fungsional 

dengan langkah-langkah seperti berikut. 

Langkah ke-10 pada akhirnya akan 

menghasilkan BSC yang dimaksudkan 

yang terdiri dari  kolom tujuan/sasaran 

strategis, KPI, Kondisi saat ini, target, dan 

inisiatif strategi pada setiap perspektif 

BSC di semua bagian fungsional perusa-

haan. 

Menurut Parmenter (2007:3-4) de-

finisi dari KPI atau Key Performance Indi-

cators adalah: KPIs represents a set of 

measures focusing on those aspects of 

organizational performance that are the 

most critical for the current and future 

success of the organization. KPIs are 

rarely new to the organization. They have 

either not been recognized or were 

"gathering dust" somewhere unknown to 

the current management team. 

Setelah selesai melakukan cascad-

ing maka selanjutnya adalah mengkonsoli-

dasi BSC dengan CSF sehingga bisa dida-

patkan rekomendasi informasi/sistem 

informasinya. Proses penentuan CSF 

(Critical Success Factors) dan informasi 

yang dibutuhkan seperti tampak pada 

Gambar 3. Ward dan Peppard (2002:206) 

menyatakan bahwa: The Balanced Score-

card identifies the information required to 

measure performance against the busi-

ness objectives. CSF analysis, on the other 

hand, identifies what has to be done, or 

changed, in order to achieve the objec-

tives, including new information and/or 

systems needed. Konsolidasi BSC dan CSF 

seperti ditunjukkan oleh Gambar 4. 

Analisis terakhir yang dilakukan 

Gambar 3. Proses Penentuan CSF 

sumber:  Ward dan Peppard (2002:215) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Bentuk Tabel Hasil CSF dan 

Informasi yang Dibutuhkan 

sumber: Ward dan Peppard (2002:216) 

 
Tabel 1. Hasil BSC yang Terbentuk 
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adalah analisis value chain. Konsep value 

chain yang dimaksud adalah konsep yang 

dikemukakan oleh Michael Porter. Konsep 

ini kembali ditekankan oleh Ward dan Pep-

pard (2002:244) dengan kutipan: Every 

firm is a collection of activities that are 

performed to design, produce, market, 

deliver and support its products or ser-

vices. All these activities can be repre-

sented using a value chain. Value chains 

can only be understood in the context of 

the business. Analisis terhadap internal 

dan eksternal value chain dimaksudkan 

untuk memahami secara lebih baik keung-

gulan kompetitif, mengidentifikasikan di 

mana value pelanggan dapat ditingkatkan 

atau penurunan biaya, dan memahami 

secara lebih baik hubungan perusahaan 

dengan pemasok/supplier, pelanggan, 

dan perusahaan lain dalam industri.  Pen-

gurangan biaya dan meningkatkan value 

pelanggan tersebut dalam konteks peneli-

tian ini adalah dengan menggunakan ap-

likasi sistem informasi. 

Aplikasi menurut Ward dan Peppard 

(2002:4) secara mendasar mengacu pada 

penggunaan TI yang dialamatkan kepada 

kegiatan usaha atau proses. Pada 

dasarnya ada dua jenis aplikasi: 1) peng-

gunaan secara umum perangkat keras TI 

dan software untuk melaksanakan tugas-

tugas tertentu seperti word processing, 

surat elektronik atau mempersiapkan ba-

han presentasi; 2) menggunakan teknologi 

untuk melakukan kegiatan usaha tertentu 

atau proses seperti akuntansi umum, pen-

jadwalan produksi atau perintah pengola-

han. Aplikasi ini dapat dikembangkan atau 

dibangun dengan menggunakan pra-

paket, pra-menulis software program un-

tuk kegiatan usaha tertentu atau dikem-

bangkan untuk menyediakan fungsionali-

tas tertentu. Beberapa perangkat lunak 

aplikasi bisnis paket dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan khusus organisasi.  

Sedangkan sistem informasi menu-

rut Leitch dan Davis yang dikutip oleh Jogi-

yanto (1999:11) adalah suatu sistem di 

dalam suatu organisasi yang memperte-

mukan kebutuhan pengolahan transaksi 

harian, mendukung operasi, bersifat 

manajerial dan kegiatan strategi dari 

suatu organisasi dan menyediakan pihak 

luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

  Hasil penelitian pada distributor 

buku x berhasil mendapatkan berbagai 

data-data yang digunakan untuk analisis 

selanjutnya termasuk data-data kondisi 

saat ini atau untuk pengukuran KPI dalam 

BSC yang termasuk dalam evaluasi diri 

sehingga bisa terlihat jelas perbandingan 

dengan rencana pencapaian target yang 

diinginkan.  

  Ukuran KPI diantaranya: indikator 

dari variabel kualitas layanan, indikator 

Tabel 2. Matriks SWOT untuk Distributor 

Buku X 
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variabel kepuasan pelanggan, indicator 

dari variabel kinerja karyawan, dan indika-

tor lainnya yang relevan dengan penca-

paian tujusan/sasaran strategis yang 

ditetapkan dalam BSC. Semua hasil pen-

gumpulan data tersebut didapatkan dari 

wawancara dan survei kepada pihak ter-

kait. 

  Setelah melakukan pengumpulan 

data maka selanjutnya adalah melakukan 

rangkaian analisis untuk medapatkan re-

komendasi aplikasi sistem informasi. 

  Analisis SWOT terhadap distributor 

buku x menghasilkan matriks SWOT pada 

Tabel 2. Dari analisis tersebut didapatkan 

bahwa penggunaan sistem informasi dan 

pengembangannya perlu dilakukan terma-

suk membentuk aplikasi sitem informasi. 

  Analisis BSC untuk distributor buku 

x pada tingkat sasaran strategis perusa-

haan seperti terlihat pada Tabel 3. Ke-

mudian dengan menggunakan 10 langkah 

cascading/menurunkan sasaran strategis 

perusahaan ke masing-masing bagian 

fungsional pada distributor buku x yaitu 

pada kebijakan/bagian SDM, bagian Mar-

keting, bagian Keuangan, dan Bagian Op-

erasional diakhiri dengan konsolidasi CSF 

dan informasi/sistem informasi yang dibu-

tuhkan untuk 4 perspektif BSC. Beberapa 

hasil analisisnya: Tabel 4 merupakan BSC 

Target dan Inisiatif Strategi Untuk Bagian/

Kebijakan SDM dengan hasil CSF dan ke-

butuhan informasinya untuk perspektif 

pelanggan pada Tabel 5 dan Perspektif 

Proses Bisnis Internal pada Tabel 6. Tabel 

7 adalah BSC Target dan Inisiatif Strategi 

Untuk Bagian Marketing dengan CSF dan 

kebutuhan informasi/sistem informasi 

perspektif Proses Pembelajaran dan Per-

tumbuhan pada Tabel 8 dan Perspektif 

Pelanggan pada Tabel 9. 

Tabel 3. Sasaran Strategis Distributor Buku X di Berbagai Perspektif 

Cornelis Papasi, Herman S. Soegoto, Taryana Suryana      



Majalah Ilmiah UNIKOM     Vol.10 No. 1 

98 H  a  l  a  m  a  n 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Target dan Inisiatif Strategi Untuk Bagian/Kebijakan SDM 

Tabel 5. CSF dan Kebutuhan Informasi 

bagian/kebijakan SDM Perspektif Pelang-

gan 

Tabel 6. CSF dan Kebutuhan Informasi 

bagian/kebijakan SDM Perspektif Proses 

Bisnis Internal 
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Tabel 7. Target dan Inisiatif Strategi Untuk Bagian Marketing 

Tabel 8. CSF dan Kebutuhan Informasi 

bagian Marketing Perspektif Proses Pem-

belajaran dan Pertumbuhan 

Buku X 
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Analisis Value Chain/rantai nilai 

adalah analisis yang terakhir yang dilaku-

kan. Sesuai kegunaannya seperti yang 

telah diterangkan sebelumnya, analisis ini 

akan melihat kembali rantai nilai keseluru-

han proses pada distributor buku x  mana 

yang telah dikenakan aplikasi sistem infor-

masi dan yang berpotensi untuk pe-

makaian aplikasi sistem informasi. Pada 

rantai nilai  eksternal distributor buku x 

seperti pada Gambar 5 terlihat adanya 

peluang untuk memutus beberapa rantai 

nilai sebelum sampai kepada konsumen 

akhir buku dengan menggunakan website 

e-commerce b2c  dengan demikian dis-

tributor akan  berperan sebagai penjual 

langsung dengan berbagai keuntungan 

Tabel 9. CSF dan Kebutuhan Informasi bagian Marketing Perspektif Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Rantai nilai Eksternal dari Dis-

tributor Buku X 
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pengurangan biaya yang dinikmati baik 

pihak distributor dan pembeli akhir buku. 

Dari hasil berbagai alat analisis 

didapatkan potensi aplikasi sistem infor-

masi yang digunakan untuk mendukung 

proses bisnis distributor buku x. Semua 

aplikasi tersebut terhimpun dalam suatu 

sistem informasi yang lebih besar. Sistem 

informasi tersebut yang akan menginte-

grasikan data-data distributor buku x terle-

bih dahulu akan ditetapkan dan dina-

makan ‘Sistem Informasi Manajemen Dis-

tribusi Buku’ dengan rancangan lebih lan-

jut akan dilakukan selanjutnya. Daftar 

rekomendasi aplikasi sistem informasi 

tersebut ditampilkan dalam Tabel 10. 

 

Tabel 10. Rekomendasi Aplikasi Sistem Informasi dari Hasil Analisis 
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Tabel 11. Portofolio Aplikasi Sistem Informasi pada Distributor Buku X 

Tabel 12. Matriks Struktur Elemen Data dan Dokumen dari Database Sistem Informasi 

Manajemen Distribusi Buku pada Distributor Buku X 
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  Rekomendasi aplikasi sistem infor-

masi tersebut merupakan rancangan 

pengembangan TI/SI yang diusulkan bagi 

distributor buku x yang kemudian akan 

dirancang portofolio aplikasi, arsitektur 

data dan arsitektur teknologi untuk men-

jalankannya. 

  Portofolio aplikasi menurut Ward 

dan Peppard (2002:166-167) adalah “…

categorized in terms of the application 

and their role in supporting current and 

future business strategy in the four cate-

gories already described-strategic, high 

potential, key operational and support.” 

selanjutnya masih dalam buku yang sama 

(2002:239) penentuannya berdasarkan: 

1. Strategic: Investments in IS/IT applica-

tion which are critical to sustaining future 

business strategy. 

2. Key Operational: Investments in IS/IT 

applications on which the organization 

currently depends for success. 

3. High Potential: Investments in IS/IT 

applications which may be important in 

achieving future success. 

4. Support: Investments in IS/IT applica-

tions which are valuable but not critical to 

success. 

Selain itu juga akan menerangkan pri-

oritas investasi yang harus segera di-

tanamkan dan aplikasi saat ini (yang su-

dah ada)  menjadi bagian key operational 

atau support. Aplikasi Key Operational, 

Support dan Strategic yang belum tersedia 

harus segera disediakan dalam jangka 

waktu dekat agar tujuan dalam BSC dapat 

tercapai. Tabel 11 adalah hasil Portofolio 

untuk distributor buku .   

  Arsitektur data dari aplikasi yang 

akan digunakan yang merupakan hasil 

rekomendasi dapat dirancang agar mem-

beri panduan dalam membangun aplikasi 

sistem informasi. Tabel berikut adalah 

Arsitektur Data berupa Elemen Data yang 

akan digunakan khusus dalam memben-

tuk suatu dokumen atau laporan inti dari 

proses bisnis distribusi buku. Elemen data

-data tersebut sebelumnya telah melewati 

proses normalisasi data. Tabel 12 adalah 

hasil dari rancangan tersebut.  

  Arsitektur teknologi berupa rancan-

gan perangkat keras yang akan digunakan 

oleh distribusi buku x untuk menjalankan 

aplikasi dan sistem informasi yang diguna-

kan serta bentuk jaringan keseluruhan 

sistem informasi. Rancangan arsitektur 

Tabel 13. Kebutuhan Perangkat Keras 

untuk SI Distributor Buku X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Jaringan Pemakaian Teknologi 

Informasi atas Pemakaian Sistem Infor-

masi pada Distributor Buku X 
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+Server Database
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teknologi diuraikan dalam Tabel 13  dan 

Gambar 6. 

 

 

KESIMPULAN  

 

Setelah melakukan pengumpulan 

data sebagai hasil penelitian dan pema-

paran pembahasan penelitian terhadap 

distributor buku x maka didapatkan kesim-

pulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi reko-

mendasi pemilihan aplikasi sistem in-

formasi, yaitu: 

a. Peluang tersebut terletak pada end 

user buku pada daerah-daerah 

yang belum mempunyai akses yang 

luas terhadap buku. Dan juga terha-

dap penerbit baru/self publishing 

yang bermunculan. Atas faktor-

faktor tersebut maka rekomendasi 

yang didapatkan adalah perlunya 

penggunaan aplikasi sistem infor-

masi yang bisa meraih pelanggan 

baru baik end user dan penerbit 

baru. Selain itu diperlukan juga 

membuka komunikasi atau media 

interaksi dengan memanfaatkan 

teknologi dan sistem informasi. 

Semua aplikasi tersebut dapat dit-

erapkan dalam e-commerce b2c 

dan b2b. 

b. Faktor-faktor yang kritis terdapat 

dalam empat perspektif sasaran 

strategis dari berbagai bagian fung-

sional distributor buku  x, yaitu:  

1) Keuangan, bagaimana investasi 

yang digunakan dapat meningkat-

kan penjualan dan bagaimana 

menangani kualitas pembukuan 

dan pembayaran pelanggan dis-

tributor buku x. 

2) Pelanggan, dimunculkan layanan-

layanan yang bermanfaat mem-

berikan nilai tambah pengguna 

baik yang muncul dari kebutuhan 

pelanggan itu sendiri maupun 

sebagai bentuk inovasi. 

3) Proses Bisnis Internal, faktor yang 

perlu diperhatikan adalah meliputi 

indikator kualitas layanan dari 

segi responsivess pembuatan 

dokumen. 

4) Pertumbuhan dan Pembelajaran, 

membuat penjadwalan kerja yang 

baik. 

 

Faktor-faktor yang dikemukakan di 

atas merupakan faktor-faktor yang 

menghasilkan rekomendasi penggunaan 

Sistem Informasi Manajemen Distribusi 

Buku yang didalamnya terdapat aplikasi-

aplikasi untuk menangani faktor-faktor 

tersebut. 

 

c. Faktor yang berupa rantai nilai dari 

distributor buku x baik internal dan 

eksternal. Rantai nilai yang kembali 

menjadi perhatian adalah rantai 

nilai distribusi buku hingga ke end 

user. Rekomendasinya adalah ap-

likasi sistem informasi yang bisa 

menjadikan pengurangan biaya. 

Selain itu beberapa rantai nilai 

dalam distributor buku x mendapat 

penekanan kembali untuk diguna-

kan aplikasi sistem informasi se-

hingga pelanggan mendapatkan 

nilai tambah. 

 

 

2. Kesimpulan penelitian untuk hasil ran-

cangan didapatkan usulan rancangan 

aplikasi sistem informasi berupa: 

a. Portofolio Aplikasi, dimana meru-

pakan klasifikasi prioritas pemben-

tukan aplikasi disesuaikan dengan 

tingkat urgensi dari proses ataupun 

dari biaya yang tersedia untuk 

pengembangan seperti ditunjukkan 

dalam Tabel 11. 

b. Arsitektur Data, dimana dirancang 

elemen data yang terlibat yang 

membentuk suatu tabel dokumen 

atau formulir aplikasi sistem infor-

masi seperti ditunjukkan dalam 

Tabel 12. 

c. Arsitektur Teknologi, merupakan 

rancangan teknologi perangkat 

keras yang mendukung proses ber-

Cornelis Papasi, Herman S. Soegoto, Taryana Suryana      



Majalah Ilmiah UNIKOM   Vol.10 No. 1 

105 H  a  l  a  m a  n 

jalannya aplikasi sistem informasi 

agar berfungsi dengan baik seperti 

dipaparkan pada Tabel 13 dan 

Gambar 6. 
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