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Abstrak 

Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) merupakan salah satu instansi yang ada pada pemerintahan Kabupaten Banyumas. Sinkronisasi data 

yang belum sesuai pada modul kasir menjadikan pengolahan keuangan kembali ke sistem manual, sehingga sering terjadi ketidak kesesuaian 

data (data redundancy) dan hilangnya keterkaitan antar sumber daya informasi. Perencanaan strategis sistem informasi yang efektif dapat 

membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran mereka secara akurat. Penelitian ini menggunakan framework Ward dan Peppard 

dengan metode analisis PEST, SWOT dan analisis McFarlan’s Strategic Grid. Hasil dari penelitian ini Strategi sistem informasi bisnis, Strategi 

teknologi informasi, Strategi manajemen sistem informasi dan teknologi informasi serta sebuah portofolio aplikasi masa depan yang sudah 

digambarkan dalam sebuah blueprint sesuai kebutuhan sistem dari BKPM. 

 

Kata kunci: Perencanaan strategis sistem informasi, Ward dan Peppard, PEST, SWOT, McFarlan’s Strategic Grid 

 

Abstract 

 

Balai Kesehatan Paru Mastarakat (BKPM) is one of the institutions that exist in the government of Banyumas Regency. The synchronization of 

unfit data on the cashier module makes financial processing back to the manual system, resulting in frequent data misalignment (redundancy 

data) and loss of linkage between information resources. Effective information systems strategic planning can help organizations to achieve 

their goals and objectives accurately. This research uses the Ward and Peppard framework with PEST, SWOT analysis and McFarlan's 

Strategic Grid analysis. The results of this study are Business Information System Strategy, Information Technology Strategy, Information 

System Management Strategy and Information Technology and a portfolio of future applications that have been described in a blueprint based 

on BKPM system requirement. 
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I. PENDAHULUAN 

Perencanaan strategis sistem informasi merupakan proses 
yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk 
mengintegrasikan aplikasi sesuai tujuan organisasi jangka 
panjang. sebagian besar organisasi sekarang setuju bahwa 
sistem informasi strategis adalah sumber daya organisasi yang 
penting dan dapat memberikan keuntungan strategis dan 
meningkatkan kinerja organisasi. Organisasi yang telah 
menerapkan sebuah sebuah SISP (Strategic Information 
Systems Planning) menjadi lebih baik dan memiliki lebih 
sedikit masalah serta lebih efektif dalam pelaksanaan rencana 
mereka (Altameem, Aldrees dan Alsaeed. 2014). Lederer dan 
Sethi (1991) mendefinisikan SISP sebagai proses identifikasi 
portofolio aplikasi berbasis komputer untuk membantu sebuah 
organisasi dalam melaksanakan rencana bisnis dan 
mewujudkan tujuan dari bisnisnya.  

Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) merupakan 
salah satu instansi yang ada pada pemerintahan Kabupaten 
Banyumas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan 
Badan Layanan Umum. BKPM berfungsi untuk penetapan 
diagnosis penyakit paru-paru, pengobatan penderita penyakit 
paru-paru, perawatan penderita penyakit paru-paru, rehabilitasi 
penyakit paru-paru dan pelaksanaan sistem rujukan atau referal 

dalam usaha pencegahan diagnosa dan pengobatan penyakit 
paru-paru. Dalam pengimplementasian sistem infomasi yang 
saat ini di pakai belum dilakukan perencanaan strategis 
sebelumnya. Sistem informasi yang saat ini diimplementasi 
oleh BKPM antara lain sistem informasi manajemen rumah 
sakit (SIM RM), sistem absensi dengan finger print sistem 
antrian pasien. SIM RM yang menjadi core bisnis dari BKPM 
meliputi beberapa modul yaitu Pendaftaran, Ruang RM, 
Kamar Periksa, Ruang Tindakan, Laboratorium, Rontgen, 
Farmasi dan Kasir. SIM RM tersebut belum sepenuhnya 
dimanfaatkan untuk menunjang tujuan bisnis, hal ini dapat 
dilihat dari ketidak sesuaian modul SIM RS. Sinkronisasi data 
yang belum sesuai pada modul kasir menjadikan pengolahan 
keuangan kembali ke sistem manual, sehingga sangat mungkin 
terjadi duplikasi data, tidak kesesuaian data (data redundancy) 
dan hilangnya keterkaitan antar sumber daya informasi. 
Ketiadaan perancangan strategis sistem informasi juga 
mengakibatkan belum adanya skala prioritas dalam 
pengembangan sistem informasi, sehingga sangat sering terjadi 
perubahan yang akhirnya menurunkan produktivitas 
organisasi. Dampak lain dari permasalahan tersebut membuat 
manajemen informasi yang buruk dan tidak akurat.  
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Perencanaan strategis sistem informasi yang efektif dapat 
membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran 
mereka secara akurat. Perencanaan strategis sistem informasi 
yang akan dirancang berupa solusi sistem informasi yang 
efektif untuk memudahkan operasional. Rencana strategis 
sistem informasi ini dibuat untuk mendapatkan gambaran dan 
arahan bagi pengembang dan pengelola sistem informasi di 
BKPM dalam hal keterkaitan antara sistem yang sudah ada 
dengan kebutuhan organisasi dan proses kerja serta potensi 
teknologi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk membantu 

menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi 

dengan menggunakan beberapa metode dari model framework 
Ward and Peppard (2002) dengan tujuan untuk menciptakan 
keunggulan dalam dunia persaingan rumah sakit. Penelitian ini 
bertujuan untuk membuat perencanaan strategis sistem 
informasi BKPM.  

II. METODE PENELITIAN 

Beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini 
dapat digambarkan sebagai  berikut : 

 

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

Kerangka pikir menjelaskan konsep logika berpikir untuk 
menjelaskan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam 
sebuah penelitian. Bagian ini akan menjelaskan kerangka pikir 
yang digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut: 

Metode Pengambilan Data 
1. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data dengan cara membaca beberapa 
literatur/buku-buku yang mendukung dan berhubungan dengan 
penelitian.  

2. Observasi 
Pengertian metode observasi menurut para ahli adalah 

teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan 

Internal Business Environment
(SWOT )

External IS/IT Environment
(Mencari infromasi di Jurnal)

Internal IS/IT Environment
(Portofolio McFarlan)

External Business Environment
(PEST)

Proses Strategi IT

Strategi Bisnis SI
Strategi 

Menejemen SI/TI
Strategi TI

Portofolio Aplikasi Masa depan

Portofolio 
Aplikasi Saat Ini

Mulai

Baca jurnal yang terkait topik

Mempelajari visi misi dan Tujuan BKPM
Studi Literatur

Studi Lapangan
Observasi

Wawancara

Observasi langsung ke lapangan atau perusahaan untuk 
mendapatkan datadata yang riil yang berkaitan dengan topik

Metode Obsevasi

Riduwan, 2004

Wawancara pada Kepala, Ketua Bagian IT,Kasir dan Bagian 
Pelayanan BKPM

Metode wawancara 

Hadi, 2007

Meyebarkan Kuesioner pada Ketua Bagian IT,Kasir dan 
Bagian Pelayanan BKPM

Kuesioner
Metode Kuesioner

(Jogiyanto, 2008 : 78)

Metode analisis

perencanaan strategis 
sistem informasi 

(Word dan Peppard, 
2002)

Selesai

Perencanaan strategis sistem informasi



CITISEE 2017                                                                                                                        ISBN: 978-602-60280-1-3 

288 

 

pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat 
dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004).  

 
3. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 
jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan 
berlandaskan kepada tujuan penelitian (Hadi, 2007). Peneliti 
melakukan wawancara langsung dengan satu orang di setiap 
bagian BKPM yang secara langsung menggunakan sistem 
informasi. 

 
4. Kuesioner 

Membuat kuesioner dan menyebarkannya kepada 
responden yang berkaitan dengan kuesioner yang disebar. 
Responden dari kuesioner tersebut adalah Kepala BKPM yang 
menggunakan aplikasi yang akan dinilai (Jogiyanto, 2008). 
Kuesioner terdiri dari perbandingan faktor-faktor internal 
(Strength dan Weaknes) dan eksternal (Opportunity dan 
Threat) untuk mendapatkan nilai bobot. 
 

Proses analisis 

Di bawah ini adalah paparan mengenai analisis lingkungan 
bisnis internal dan eksternal: 

1. Lingkungan bisnis internal 
Input dari proses adalah hasil wawancara, dokumentasi 

organisasi, dan hasil observasi terhadap proses kerja setiap 
bagian yang kemudian dilakukan analisis dengan SWOT untuk 
menentukan kebutuhan informasi bisnis organisasi. Tujuan 
dari fase ini adalah untuk mengetahui lingkungan bisnis 
sebagai dasar identifikasi peluang pemanfaatan sistem 
informasi dan teknologi informasi, menentukan strategi sistem 
informasi dan keunggulan bersaing organisasi. Output adalah 
pernyataan strategi dan daftar kebutuhan informasi bisnis 
organisasi. 

 
2. Lingkungan bisnis eksternal 

Proses bisnis suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh 
hubungan organisasi dengan pihak eksternal. Identifikasi yang 
tepat terhadap pengaruh dari faktor eksternal tersebut 
diperlukan untuk memahami strategi bisnis perusahaan. 
Analisis lingkungan bisnis eksternal pada kajian ini dilakukan 
dengan menggunakan analisis PEST. Dengan menggunakan 
analisis ini akan dibahas beberapa faktor eksternal yang 
mungkin akan mempengaruhi bisnis organisasi. Identifikasi 
faktor dari analisis ini sangat penting dalam menentukan 
langkah adaptasi dalam strategi bisnis. Identifikasi ini untuk 
mengantisipasi efek negatif dari faktor tersebut yang dapat 
mengancam bisnis, serta untuk mengidentifikasi untuk 
mempertahankan atau bahkan mencari peluang dalam 
pengembangan bisnis. 

 
3. Lingkungan SI/TI internal 

Meliputi analisis terhadap organisasi SI/TI, proses, sumber 
daya manusia dan keahlian. Selain itu dilakukan analisis 
portofolio aplikasi saat ini.  

 
4. Lingkungan SI/TI eksternal 

Masukan atau input dapat berupa trend perkembangan 
SI/TI dan hasil wawancara analisis untuk menentukan 

pengaruh trend perkembangan SI/TI dan potensi 
pemanfaatannya dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk 
mengetahui perkembangan teknologi informasi dalam industri 
dan menelaah teknologi tersebut untuk dimanfaatkan dalam 
mendukung strategi bisnis organisasi di masa mendatang. 
Keluaran atau output berupa identifikasi perkembangan 
eksternal SI/TI yang potensial untuk dimanfaatkan oleh 
organisasi. 

 

Tahapan keluaran 

Sedangkan tahapan keluaran merupakan bagian yang 
dilakukan untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan 
strategis SI/TI yang isinya terdiri: 

1. Strategi bisnis SI, yang mencakup bagaimana setiap unit 
atau fungsi bisnis akan memanfaatkan SI/TI untuk 
mencapai sasaran bisnisnya, portofolio aplikasi dan 
gambaran arsitektur informasi. 

2. Strategi TI, yang mencakup kebijakan dan strategi bagi 
pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia SI/TI  

Strategi manajemen SI/TI, yang mencakup elemen-elemen 
umum yang diterapkan melalui organisasi, untuk memastikan 
konsistensi penerapan kebijakan SI/TI yang dibutuhkan. 
Beberapa teknik atau metode analisa yang digunakan dalam 
perencanaan strategis SI/TI pada metodologi ini. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisa Lingkungan Internal Analisa dengan SWOT 

Analisa SWOT akan dilakukan dengan cara 
membandingkan faktor-faktor internal (Strength dan Weaknes) 
dan eksternal (Opportunity dan Threat) (Rangkuti, 2006) 
BKPM yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menyusun 
strategi bisnis di masa mendatang. Analisa SWOT dilakukan 
untuk menggambarkan kondisi lingkungan baik internal 
(kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan 
ancaman), hal ini bertujuan untuk membantu dalam 
menentukan tujuan serta objektif Berikut adalah SWOT dari 
BKPM: 

TABEL 1 MATRIK SWOT 

 Strength (Kekuatan)S1, S2, S3, S4, 
S5 

Opport
unity 

(Peluang) 
O1, O2, 
O3, O4, 

O5 

Strategi SO 

1. Meningkatkan 
produktivitas dengan meminimalkan 
biaya operasonal dengan memanfaatkan 
teknologi informasi dengan 
menggunakan E-document. 

2. Meminimalisir 
pengeluaran dalam pengembangan 
sistem informasi dengan memanfaatkan 
Open source seperti 
Bahmni™,OpenMRS atau HospitalRun 
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3. Meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dalam 
bentuk teknologi informasi beruba 
website company profile, yang 
dilengkapi dengan pendaftarn online agar 
menangani masalah antrian yang 
menumpuk saat ini 

4. Meningkatkan 
sumberdaya manusia dalam pemahaman 
tentang penggunaan teknologi informasi 

 

Theats 
(Ancaman) 
T1, T2, T3, 
T4, T5, T6 

Strategi ST 

1. Meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dalam 
bentuk teknologi informasi beruba 
website company profile, yang 
dilengkapi dengan pendaftarn online agar 
menangani masalah antrian yang 
menumpuk saat ini 

2. Meningkatkan 
sumberdaya manusia dalam pemahaman 
tentang penggunaan teknologi informasi 

 

 Weakness (Kelemahan) 
W1,W2,W3,W4,W5 

Opport
unity 

(Peluang) 
O1, O2, 
O3, O4, 

O5 

Stategi WO 

1. Meningkatkan 
kecepatan bandwith pada jaringan 
internet untuk menunjang proses bisnis. 

2. Meningatkan 
pemanfaatan pelayanan teknologi 
informasi yang dikembankan sebelumya 

3. Mengoptimalkan 
sistem informasi yang masih mengalami 
kekurangan didalamnya  

4. Meningkatkan 
produktivitas dengan meminimalkan 
biaya operasonal dengan memanfaatkan 
teknologi informasi dengan 
menggunakan E-document. 

5. Meminimalisir 
pengeluaran dalam pengembangan 
sistem informasi dengan memanfaatkan 
Open source seperti 
Bahmni™,OpenMRS atau HospitalRun 

6. Meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dalam 
bentuk teknologi informasi berupa 
website company profile, yang 
dilengkapi dengan pendaftarn online agar 
menangani masalah antrian yang 
menumpuk saat ini 

7. Meningkatkan sumber 
daya manusia dalam pemahaman tentang 
penggunaan teknologi informasi 

Theats 
(Ancaman) 
T1, T2, T3, 
T4, T5, T6 

Strategi WT 

1. Meningkatkan 
kecepatan bandwith pada jaringan 
internet untuk menunjang proses bisnis. 

2. Meningkatkan 
pemanfaatan teknologi yang sudah ada 

3. Meningkatkan 
sumberdaya manusia  

4. Meningkatkan kesiapan 
sumber daya teknologi informasi 

 

B. Analisa Lingkungan Eksternal Bisnis dengan Analisa PEST 

Analisa Politik Ekonomi Sosial Teknologi (PEST) ini 
merupakan analisa yang digunakan untuk mengidentifikasi 
faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi proses 
operasional RS. Dalam melakukan analisa kondisi eksternal 
bisnis organisasi, penulis menggunakan teknik PEST 
(Nugroho, 2016). 

TABEL 2 ANALISIS PEST 

 Model Strategi 

Politik Menjelaskan bahwa tugassebuah rumah 
sakit memberikan pelayanan kesehatan 
perorangan secara paripurna. Perlunya 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
untuk mencapai tujuan tersebut. 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(UU KIP). Dari undang-undang tersebut 
BKPM dapat memberikan informasi yang 
bertujuan untuk memberikan pelayanan 
kesehatan yang lebih baik. 

Ekonomi Menurut Kepala BPS Banyumas Edy 
Aprotuwiyono, inflasi di Purwokerto yang 
mencapai 0,55 % menjadi yang tertinggi di 
Jawa Tengah. Kondisi saat ini kurang bagus. 
Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender 
Maret 2016, sebesar 0,82 %, dan tingkat 
inflasi tahunan alias year on year (YoY) 
sebesar 4,15 %. (Suaramerdeka.com) 
sehingga akan tidak tepat jika menaikan 
harga layanan 

 

Model Strategi 

Sosial 1 banding 1.000 penduduk angka yang 
jauh dengan kata ideal. Untuk itu perlunya 
peningkatan dalam jumlah tenaga dokter 
yang lebih banyak. 

Hal ini tercermin pada proporsi 
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penggunaan internet seperti belanja online 
53% , menggunakan perangkat smartphone, 
komputer desktop, laptop / netbook dan 
tablet PC , dan berdasarkan jenis kelamin 
pengguna internet pria 48,4% dan wanita 
51,6% . Penetrasi internet mencapai 32,24%. 
Akan sangat baik untuk melakukan 
peningkatan layanan 

Teknologi Infrastruktur jaringan telekomunikasi 
yang harus diupgrade menjadi fiber optic 

 

C. Analisa Lingkungan Eksternal SI/TI 

Pesatnya perkembangan teknologi memaksa perusahaan 
harus menikuti ternd teknologi saat ini untuk memenangkan 
persaingan. Trend yang menonol untuk saat ini adalah 
pesatnya perkembangan mobile device.  

 

Gambar 2 Pesatnya perkembangan devices (Gratner, 2014) 

 

D. Analisa Lingkungan Internal SI/TI 

Analisa StrategicGrid McFarlan digunakan untuk 
mengetahui peran setiap aplikasi yang digunakan oleh instansi 
yang dipetakan kedalam beberapa kuadran untuk 
mengindentifikasi aplikasi – aplikasi yang digunakan untuk 
mendukung perusahaan, kuadran – kuadran tersebut dibagi 
menjadi 4 (empat) yaitu strategic, high potential, key 
operational, dan support. Berdasarkan identifikasi aplikasi 
yang digunakan oleh BKPM, maka dapat dipetakan aplikasi – 
aplikasi tersebut ke dalam strategic grid McFarlan yaitu 
sebagai beikut : 

TABEL 3 STRATEGIC GRID MC’FARLAND 

STRATEGIS 

Aplikasi Mobile kesehatan Paru ** 

 

 

Pendaftaran * 

Farmasi * 

KEY OPERASIONAL 

HIGH POTENSIAL 

Pendaftaran Online ** 

Konsltasi online ** 

Cetak rekamedis Online ** 

Company Profile BKPM ** 

 

SUPPORT 

Keterangan:  

*    Aplikasi saat ini yang perlu disempurnakan 

** Aplikasi yang direkomendasikan untuk menunjang 
strategi bisnis 

Sistem yang perlu ditingkatan adalah SIM RM dengan 
modul farmasi dan farmasi yang perlu adanya perbaikan yang 
dharus dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan yang ada pada 
BKPM. Perlunya membuat website company profile dan 
menyediakan menu pendaftaran online baik pasien umum 
maupun BPJS sehingga dapat mengurangi jumlah antrian. 
Membuat aplikasi E-document untuk meminimalisir 
peneluaran. Serta memuat konsultasi online dan cetak 
rekamedis online untuk meningkatkan pelayanan. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil perencanaan strategis sistem informasi 
balai pengobatan penyakit paru-paru. Dari hasil analisa SWOT 
(Strenght, Weaknessess, Opportunities, Threaths) PEST, dan 
MC Farlan’s Strategic Grid. Dari hasil analisa tersebut 
terdapat terbentuk strategi bisnis SI, strategi TI dan strategi 
manajemen SI/TI. Pada hasil analisa MC Farlan’s Strategic 
Grid, portofolio aplikasi masa depan balai pengobatan 
penyakit paru-paru dengan pengkategorian aplikasi sebagai 
berikut:  

1. Kategori Strategis dimana aplikasi yang memiliki pengaruh 
kritis terhadap keberhasilan bisnis organisasi di masa yang 
akan datang Aplikasi Mobile kesehatan Paru. 

2. Kategori High Potensial adalah aplikasi yang mungkin 
dapat menciptakan competitive advantage bagi organisasi 
di masa yang akan datang yaitu Pendaftaran Online, 
Konsltasi online Cetak rekamedis Online. 

3. Sebagai key operasional adalah Pendaftaran Farmasi yang 
menjadi kunci berlangsungnya operasional bisnis sehari-
hari dalam pelayanan kepada pasien. 

4. Sebagai Support Company Profile BKPM 
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