Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012

KAJIAN RENCANA STRATEGIK SI/TI PADA INDUSTRI GARMEN
DENGAN PENDEKATAN TOZER STUDI KASUS PT. ASGA
INDOCARE
Suhar Janti
Informatika Komputer Teknik, Bina Sarana Informatika, Jakarta
Jl. Dewi Sartika No.77 Cawang Jakarta Pusat
shjanti_0k@yahoo.com.

ABSTRACT-Preparation of the strategic planning of information systems/information technology is a step taken
by the company desired by corporate environment so that it can be expected in the future. Strategic planning of
information systems/information technology based on the 4 phases of thinking that forms the context and scope
of which includes both external and internal condition of the company, determine the need for information and
support for business processes and study visits for Information System/Information Technology, determine the
architecture of the information systems/information technology within the company, determine the completion
strategy is to produce a strategy management/information technology and business strategy/information
technology and the last phase is to implement the plan.
The Results of the research conducted is the formulation of planning strategies of information systems /
information technology in garment industry is analyzed and examined regarding the application of information
systems/information technology nowadays, then create a mapping strategy regarding conditions at the company
and found the problem and provide a solution by way of drafting plans for strategic information
systems/information technology proposed by using several tools such as the SWOT analysis in it use some
analysis of the PEST, Porter Five Forces and the Value Chain Porter, as well as porto folio in Matrix Mc Farlan
Application Grids.
Keywords: Strategic Plan for IS / IT, Strategic Planning / IT, internal conditions, external, SWOT Matrix
McFarlan Application Grids.

1.

PENDAHULUAN
Kebutuhan akan Information System (IS) dan
Information Technology (IT) di berbagai industri
dewasa ini semakin dirasakan manfaatnya.
Perkembangan SI/TI yang sangat pesat digunakan
untuk mendukung organisasi dalam memperoleh
informasi yang cepat, tepat, akurat, dan terpercaya.
Transaksi-transaksi bisnis juga sudah dilakukan
dengan bantuan perangkat IT sehingga dapat
diproses dengan cepat dan diolah dengan baik
oleh sistem.
Pada zaman ini S I / IT tidak hanya
digunakan untuk meningkatkan produktivitas fungsifungsi di dalam perusahaan yang pada akhirnya akan
menghasilkan kumpulan informasi, tetapi juga untuk
menghasilkan informasi yang mendukung strategi
bisnis organisasi. Oleh karena itu pengembangan
sistem tidak bisa dilakukan secara terpisah melainkan
juga harus disesuaikan dengan strategi bisnis
organisasi.
Demikian juga PT. ASGA INDOCARE
(ASGA) yang merupakan salah satu industry yang
bergerak di bidang garmen masih belum memiliki
sistem yang menunjang sepenuhnya kinerja
perusahaan dalam mengolah informasi yang sesuai
dengan strategi bisnis yang dimiliki ASGA itu sendiri.
Memang ASGA sudah menerapkan beberapa sistem

yang menggunakan SI untuk menjalankannya, seperti
pada accounting departmen dan personel departmen.
Tapi arus informasi yang menghubungkan antar
bagian masih terkesan lama dan tidak terorganisir
dikarenakan masih adanya penggunaan manual pada
sistem pada divisi lain, diantaranya bagian
merchendizer departmen, purchasing departmen,
warehouse departmen, export departmen
dan
production planning team.
Tidak adanya suatu manajemen khusus untuk masalah
karyawan seperti jenjang karir karyawan yang bekerja
di atas 5 tahun ataupun dilihat dari pendidikan terakhir
karyawan.
Untuk menunjang berjalannya manajemen
bisnis pada industri garmen ini diperlukan
pengembangan SI/TI yang sesuai dengan strategi
bisnis perusahaan yang ada, maka perlu adanya suatu
rumusan strategi SI/TI yang cocok dan selaras dengan
strategi bisnis perusahaan tersebut khususnya pada
industri garmen pada ASGA.
2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Metode Penelitian
1). Landasan Pemikiran Strategi Bisnis
Strategi
berasal dari
bahasa Yunani
”strategos” yang dapat diterjemahkan sebagai
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komandan militer. Pada awalnya kata ini
dipergunakan untuk kepentingan militer saja, tetapi
kemudian berkembang ke berbagai bidang yang
berbeda seperti strategi bisnis, olahraga, ekonomi,
dsb. Sumber lain mengatakan kata “strategic” lebih
menggambarkan secara global tentang sistem
informasi (IS) organisasi yang digunakan dan juga
merupakan satu kesatuan di dalam organisasi. [1]
IS/IT Strategic Planning
Strategis planning adalah proses untuk
memformulasikan dan mengimplementasikan arah
mendatang suatu organisasi. Prses ini merupakan
proses yang penting untuk setiap organisasi, karena
proses ini dapat merubah linagkungan semua tingkat
manajemen dari semua tipe organisasi.
Strategic planning is the process of formulating
and implementing decisions
about an organization’s future direction. This process
is vital to every organization’s survival because it is
the process by which the organization adapts to its
ever-changing environment, and the process is
applicable to all management levels and all types of
organizations. [2]
Mengembangkan strategi IS/IT memaksa kita
untuk berpikir secara strategis dan merencanakan
manajemen jangka panjang yang efektif dan dampak
yang optimal dari segala bentuk informasi.
Tujuan paling umum bagi organisasi yang
mengadopsi proses strategi IS/IT adalah :
1. Penyesuaian IS/IT
dengan bisnis untuk
mengidentifikasi di bagian mana
2. IS/IT paling berpengaruh dan menentukan prioritas
investasi.
3. Memperoleh
keunggulan
kompetisi
dari
peluang
bisnis
yang
tercipta
dengan
menggunakan IS/IT.
4. Membangun
infrastruktur
teknologi
yang
fleksibel untuk masa depan dengan biaya yang
efektif.
Mengembangkan sumber daya dan kompetensi
yang layak untuk menerapkan IS/IT dengan sukses
di seluruh bagian organisasi.
IS/IT Strategic Model (dari Tozer)
Penyusunan rencana strategis yang akan dilakukan
diadaptasi dari model strategi SI/TI oleh Tozer, selain
modelini jelas dan sederhana dalam penyampaian
strategi yang direncanakan. Menurut Tozer arah
pembuatan strategi meliputi:
1. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja perusahaan termasuk lingkungan bisnis.
2. Memformulasikan strategi dengan metodelogi
yang tepat dengan bisnis yang ada.
3. Implementasi beberapa usulan dan proyek yang
akan dijalankan.
Overview model menggambarkan blok-blok dari
formulasi strategi dan perencanaan dan aktivitas
yang diperlukan.[3]

Proceedings SNIT 2012: Hal. A-202

Inputs
1. Internal organitation : Strategi bisnis berjalan,
tujuan, sumber daya, proses, dan budaya dan nilai
bisnis.
2. External factor organitation : kondisi politik,
ekonomi, sosial, teknologi dan industri dan
persaingan di mana organisasi beroperasi.
3. Analysis IS/IT organitation : sudut pandang IS/IT
terhadap bisnis, tingkat kematangan sistem,
jangkauan dan kontribusi bisnis, kemampuan,
sumber daya, dan infrastruktur teknologi, portfolio
aplikasi dari sistem yang sudah ada dan sedang
dikembangkan maupun yang baru dianggarkan
baik untuk kalangan intern perusahaan pihak luar
yang terkait khususnya pelanggan, pesaing dan
pemasok juga merupakan bagian dalam dari IS/IT.
Outputs
1. IS/IT management strategy : elemen umum dari
strategi yang diterapkan di organisasi secara
menyeluruh. Menjamin kebijakan yang
konsisten saat dibutuhkan.
2. Business IS strategies : bagaimana setiap unit
atau fungsi bisnis akan menerapkan IS/IT dalam
mencapai tujuan bisnisnya.
3.
IT strategy : kebijakan dan strategi untuk
manajemen teknologi dan tenaga ahli.
2.) Gambaran Kerja Yang Dilakukan
Penelitian ini berisi suatu organisasi yang
sudah mempunyai rencana bisnis yang berisi Misi,
Visi, Tujuan, Sasaran. Untuk mempertahankan
bisnis yang sudah berjalan dan untuk mendapatkan
kemampuan
bersaing
dengan
pesaingnya,
organisasi ingin membuat rencana strategi SI/TI.
Rencana
Strategi
SI/TI
bertujuan
untuk
mengevaluasi strategi bisnis saat ini agar selaras
(alignment) dengan strategi SI/TI dan sebaliknya dan
juga untuk mencari peluang bisnis baru dengan
adanya dukungan SI/TI. Agar rencana strategi ini
dapat dibuat dengan baik maka diperlukan suatu
alur kerja perencanaan strategi SI/TI yang nantinya
akan diusulkan sebagai kerangka kerja perencanaan
strategi SI/TI dan dapat diimplemetasikan dalam
suatu organisasi.
Pembuatan Kerangka kerja Perencanaan Strategi
SI/TI
Kerangka kerja Perencanaan Strategi SI/TI berupa
kerangka
acuan
kegiatan
yang
menyusun
Perencanaan Strategi SI/TI yang dilengkapi dengan
proses yang dilakukan ke dalam beberapa fase, sebagai
berikut:

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012

Gambar 1: Kerangka kerja Perencanaan Strategi SI/TI

FASE-0 : Penentuan konteks dan ruang lingkup

5.

Kegiatan ini bertujuan menginisialisasi
perencanaan strategi SI/TI. Hal-hal yang harus
dipersiapkan adalah:

6.
7.

1.
2.
3.
4.

Penetapan tujuan, sasaran, ruang lingkup
perencanaan strategi SI/TI.
Analisis Lingkungan Eksternal Bisnis
Organisasi.
Analisis
Lingkungan
Internal
Bisnis
Organisasi.
Pendekatan atau Metodologi yang digunakan
dalam perencanaan strategi SI/TI.

yang mengetahui seluk beluk organisasi dari awal
berdiri serta model bisnis yang dimiliki organisasi atau
perusahaan khususnya PT. ASGA INDOCARE. Serta
dokumen pendukung yang melengkapi hasil
wawancara yang dilakukan.
1. Analisis Lingkungan Eksternal Bisnis
Organisasi
Analisis lingkungan eksternal bisnis berfungsi untuk
mengenali kondisi eksternal organisasi dan
mengetahui posisi serta daya saing organisasi
terhadap pesaing. Selain itu juga dapat digunakan
untuk mencari peluang guna keunggulan kompetitif
organisasi untuk pembentukan strategi bisnis yang
mutakhir atau evaluasi kondisi dan strategi saat ini.
Adapun kegiatan dalam mengidentifikasi lingkungan
eksternal adalah sebagai berikut :
1)
Mengidentifikasi
faktor-faktor
yang
mempengaruhi organisasi dari beberapa aspek yaitu
Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi. Untuk
mengidentifikasi faktor-faktor tersebut di atas dapat
menggunakan Analisis PEST. Analisis PEST
mempunyai kemampuan dalam mengenali dan

Identifikasi partisipan-partisipan bisnis yang
diperlukan selama proses, tim dibentuk dan
dilatih.
Mekanisme manajemen dan pengarahan
dibuat.
Bagaimana hasil kerja dihubungkan dengan
perencanaan bisnis.

Hal yang terpenting dalam perencanaan strategi, yaitu
adanya komitmen dan dukungan dari top managemen.
Bentuk masukan untuk fase ini adalah dengan
melakukan wawancara seorang nara sumber
mengevaluasi peluang dan ancaman eksternal,
sehingga organisasi akan mampu mengembangkan
visi dan misi sebagai dasar strategi yang tepat
untuk mencapai sasaran jangka panjang.
2)
Mengidentifikasi peluang dari eksternal
organisasi guna pemanfaatan SI/TI yang dapat
meningkatkan. Cara mengidentifikasi peluang
tersebut
dengan
menggunakan
Analisis
Porter’s Five Force.
2. Analisis Lingkungan Internal Bisnis Organisasi
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk
mengetahui lingkungan bisnis sebagai dasar
mengidentifikasi peluang-peluang SI, menentukan
strategi SI, dan keunggulan bersaing organisasi.
a. Mengetahui dan memahami rencana bisnis
organisasi
Untuk mengetahui rencana bisnis organisasi dapat
dilakukan dengan menggunakan beberapa analisis
antara lain Analisis SWOT, Analisis Value Chain.
1.) Analisis SWOT
Kegiatan analisis SWOT berupa identifikasi
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kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman
yang paling mendasar disusun dalam bentuk
matriks. Dimana kekuatan dan
kelemahan
adalah
merupakan
faktor
internal
dan
peluang
dan
ancaman merupakan faktor
eksternal.
Matriks tersebut menggambarkan :
a)

b)
c)

Dampak kekuatan dan kelemahan secara
keseluruhan terhadap peluang dan ancaman
yang ada atau sebaliknya.
Dampak kekuatan terhadap ancaman serta
peluang atau sebaliknya.
Dampak kelemahan terhadap peluang serta
peluang atau sebaliknya.

Pembuatan Strategi Berdasarkan SWOT [4]
Setelah mengidentifikasi beberapa Kekuatan,
Kelemahan, Peluang dan Ancaman, kemudian
dilakukan pemetaan antara :
a) Kekuatan (strength) >< Peluang (opportunity)
menghasilkan Strategi SO Strategi SO
merupakan strategi yang menggunakan kekuatan
untuk memanfaatkan peluang.
b) Kekuatan (strength) >< Ancaman (threat)
menghasilkan Strategi ST Strategi ST
merupakan strategi yang menggunakan kekuatan
guna menghindar dari ancaman.
c) Kelemahan (weakness)
><
Peluang
(opportunity), menghasilkan Strategi WO
Strategi WO merupakan strategi yang
memanfaatkan peluang yang ada untuk
mengatasi kelemahan.
d) Kelemahan (weakness) >< Ancaman (threat) ,
menghasilkan Strategi WT Strategi WT
merupakan strategi yang memanfaatkan peluang
yang ada guna meminimalkan kelemahan dan
menghindari ancaman.
2.) Analisis Value Chain [5]
a) Identifikasi aktifitas utama dan aktifitas
pendukung industri.
b) Lakukan analisis terhadap proses-proses dalam
aktifitas utama dan proses- proses aktifitas
pendukung yang kinerjanya tidak efisien dan
memerlukan biaya yang besar, dan kemudian
mengapa hal tersebut terjadi, proses-proses
tersebut dapat disederhanakan atau diubah pola
kerjanya ? Apakah SI/TI dapat berperan dan
membantu kegiatan tersebut ? Jika sudah ada
lakukan identifikasi dan jika belum lakukan
analisis kebutuhan SI terhadap masalah tersebut
dan sebutkan dampak jika persoalan tersebut
menggunakan SI/TI dalam menyelesaikan
masalah tersebut jika memanfaatkan SI/TI.
b. Mengetahui Kebutuhan Informasi Dalam
Proses Bisnis Organisasi
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Untuk mengetahui kebutuhan informasi bisnis
organisasi perlu dibuat ringkasan kebutuhan
informasi yang berisi atau bersumber:
1) Aktivitas setiap bagian dalam value chain yang
perlu diperbaiki atau dioptimalkan melalui
pemanfatan informasi intemal organisasi yang
lancar.
2)

Strategi bersaing dan memenangkan
persaingan, misal meningkatkan daya tawar
terhadap
pemasok dan pembeli,
dapat
meninggikan peluang masuknya pemain baru,
berhenti dari persaingan, atau berkonsentrasi di
segmen pasar tertentu.
3) Kemungkinan perubahan strategi dan proses
bisnis.
Fase-1 : Memahami Kebutuhan Bisnis Organisasi
dan Informasi
Adapun tujuan dari tahap ini untuk menghasilkan
informasi
yang menggambarkan keadaan
bisnis organisasi.
Agar kegiatan tersebut dapat
dilakukan dengan baik maka diperlukan masukan
dari rencana bisnis dan keadaan persaingan di dalam
bisnis. Untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut
diperlukan identifikasi informasi organisasi yang
meliputi:
1. Menentukan visi dan misi organisasi.
2. Menentukan objektif dan tujuan organisasi.
3. Identifikasi CSF (Critical Success Faktor)
Organisasi
4. Memperoleh Gambaran Global Struktur
Organisasi
Dalam memperoleh data dari fase ini dilakukan
wawancara kembali kepada nara sumber yang
memaham kebutuhan bisnis yang ada di organisasi dan
informasi. Dan merumuskannya kedalam suatu metode
analisis yang dilakukan seperti dibawah ini. Prosesproses tersebut lebih rinci akan dijabarkan berikut ini.
Identifikasi Informasi Organisasi
Identifikasi informasi Organisasi dapat
dilakukan dengan memperoleh :
Misi, Visi,
Objektif dan Tujuan Organisasi, identifikasi faktor
kunci keberhasilan (critical success faktor, CSF),
memperoleh gambaran global struktur organisasi.
Untuk lebih detail akan dijelaskan berikut ini :
a. Menentukan Misi, Visi Organisasi
Dalam suatu organisasi, selalu mempunyai
misi dan visi. Misi adalah tujuan atau penyebab
mengapa suatu organisasi didirikan. Rumusan
misi yang baik akan menggambarkan secara
jelas tujuan dasar dan unik, sehingga dapat
dibedakan dengan organisasi yang lain, dalam arti
keunikan produk yang dihasilkan dan pasar yang
dituju. Visi atau pandangan ke depan organisasi
menyangkut
bentuk,
keadaan
atau
wujud
organisasi. Sebetulnya mana yang lebih dahulu ada
misi atau visi ?. Pembentukan suatu organisasi yang
baru selalu harus ada misi karena merupakan
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alasan
utama
mengapa organisasi
tersebut
didirikan. Sesudah itu baru ada visi organisasi.
Perusahaan yang sudah lama terbentuk umumnya
sudah mempunyai visi dan misi tertentu sehingga
sukar menentukan kembali mana yang lebih
dahulu, visi atau misi. Namun, itu semua
sebetulnya tidak penting, karena dari waktu ke
waktu
organisasi
selalu
dapat merumuskan
kembali visi dan misinya.
b. Menentukan Objektif, Tujuan Organisasi
Objektif adalah hasil suatu aktifitas yang
diharapkan dapat dicapai dalam waktu tertentu.
Objektif sedapat mungkin dinyatakan secara
kuantitatif agar mudah diukur. Objektif harus
merupakan hasil yang sesuai dengan misi organisasi.
Perlu membedakan tujuan (goal) dan objektif
(objective) yang kelihatannya sama, tetapi
sebetulnya sangat berbeda. Tujuan adalah hal yang
ingin dicapai dalam waktu yang tidak ditentukan,
sehingga semacam cita-cita dalam jangka panjang,
sedangkan objektif adalah hal yang direncanakan
dicapai dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu.
c. Identifikasi CSF (Critical Success Faktor)
Organisasi [6]
Pada suatu organisasi, paling tidak ada
dua alasan mengapa sebuah faktor dianggap
sangat penting atau sangat kritis, yaitu :
1. Memungkinkan
untuk dijadikan faktor
keunggulan
bersaing
(Competitive
Advantage). Sebuah faktor internal dapat dipilih
menjadi CSF karena sangat penting bagi
penciptaan
keunggulan
bersaing
bagi
organisasi (perguruan tinggi) maupun pesaing.
2. Menjadi persyaratan bisnis pokok (Basic
Business Requirement). Sebuah faktor internal
dipilih menjadi CSF karena sangat penting,
yaitu keberadaannya menjadi syarat minimal
agar organisasi dapat tetap terus beroperasi.
Rumusan CSF sebaiknya tidak hanya
didasarkan pada kondisi eksisting tetapi juga
harus mempertimbangkan perubahan-perubahan
lingkungan di masa depan sebab CSF saat ini
mungkin saja berbeda dengan CSF di masa
depan, karena lingkungan telah berubah. Oleh sebab
itu :
1.
CSF sebaiknya diperiksa kembali setelah
berhasil diidentifikasi isu-isu lingkungan yang
strategis. Isu-isu tersebut tidak menutup
kemungkinan bakal merubah CSF suatu
perguruan tinggi.
2. Hendaknya team perumus CSF terdiri dari
orang-orang yang sangat memahami bisnis
eksisting
dan
perkembangan
perubahan
lingkungan dimasa depan Sehingga walaupun
walaupun tanpa analisis situasi yang formal
masih dapat diperoleh CSF yang akurat.

Identifikasi CSF
Untuk menentukan CSF dapat digunakan alat
bantu untuk menggali ide agar teridentifikasi
CSF secara akurat yaitu :
a. Membuat Daftar Internal Kunci – Fungsional
Identifikasi CSF dapat dilakukan dengan
menggunakan alat bantu sederhana dengan
mengunakan daftar internal kunci. Tabel
tersebut menyajikan kumpulan faktor-faktor
yang biasa menjadi variabel analisis internal.
Daftar tersebut akan membantu tim perumus
CSF untuk mengingat unsur-unsur internal
organisasi yang
harus
diperiksa
karena
berpotensi
menjadi
CSF.
Untuk
mengembangkan suatu strategi, team perumus
harus memilih beberapa faktor internal yang
mungkin menjadi CSF.
b. Historis
Informasi
tentang
sejarah
pertumbuhan
organisasi maupun sejarah organisasi pesaing
penting untuk dipelajari. Dengan mempelajari
sejarah pertumbuhan organisasi, yaitu peristiwa
maupun keputusan penting dan perubahan kinerja
yang sudah dialami organisasi, dapat dianalisis
faktor-faktor apa saja yang penting, yang sangat
mempengaruhi terhadap keberhasilan atau
kegagalan organisasi. Namun data masa lalu
hendaknya
dipergunakan
dengan
bijaksana,
sebab
data sesungguhnya
menggambarkan perilaku lingkungan masa lalu,
padahal organisasi sedang menyusun strategi
untuk menghadapi masa depan yang belum
tentu kondisinya sama dengan kondisi masa lalu.
c. Menggunakan Value Chain
Mendiagnosis faktor-faktor internal yang krusial
bagi organisasi sering sekali lebih mudah
dilakukan dengan memilah-milah (disagregasi)
organisasi. Analisis rantai nilai (value chain)
adalah cara memandang secara sistematis
serangkaian kegiatan yang dilakukan organisasi
untuk memuaskan pelanggan yang dilayaninya.
Rantai nilai memilah-milah organisasi menjadi
beberapa
kegiatan
penting
agar
dapat
memahami perilaku biaya organisasi, sumbersumber diferensiasi atau keunggulan Setiap
organisasi dapat dipandang sebagai sekumpulan
kegiatan bernilai (value activities)
yang
dilakukan
untuk merancang, menghasilkan,
memasarkan, menyampaikan dan mendukung
produk/jasanya. Kategori dasar kegiatan dapat
dikelompokkan menjadi dua kegiatan utama
(primary activities) dan kegiatan pendukung
(support activities).[
Untuk
merancang
strategi
perlu
ditemukan CSF yang akan digunakan sebagai
landasan perumusan strategi. CSF merupakan
faktor kemampuan penting yang seringkali
ditemukan dari kegiatan krusial, dengan membuat
pertanyaan
“Kemampuan apa yang harus dimiliki sebuah
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organisasi (industri garmen) agar kegiatan krusial
ini berjalan dengan lancar dan berkualitas ?”
Kegiatan mana yang krusial sehingga perlu
dianalisis lebih lanjut untuk menemukan
kemampuan CSF. Dengan terus mempelajari sub
kegiatan yang krusial berdasarkan rantai nilai
yang telah dirumuskan, akan ditemukan CSF
yang sangat menentukan keberhasilan dan
kegagalan organisasi.
d. Memperoleh Gambaran Global Struktur
Organisasi
Berdasarkan stakeholder fungsi bisnis yang
dimiliki maka:
1. Petakan CSF apa saja yang dilakukan
stakeholder tersebut. Lalu tambahkan dengan
strategi / kegiatan yang dilakukannya.
2. Tentukan juga ukuran keberhasilan kegiatan
tersebut dan manfaat yang dirasakan dalam
organisasi tersebut.
Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui turunan visi
dan misi menjadi kegiatan sehari- hari ditambah
dengan ukuran indikator pelaksanaannya.
Fase-2 Identifikasi Aritektur SI/TI
Identifikasi Aritektur SI/TI mencakup
seluruh sumber daya SI/TI dalam organisasi. Sumber
daya yang dimaksud ialah seluruh sistem, teknologi,
dan manajemen informasi yang ada dan dimanfaatkan
oleh organisasi untuk keperluan bisnis dan teknis.
Analisis lingkungan bisnis ini merupakan kegiatan
untuk mengetahui posisi, keadaan dan kekuatan
SI/TI organisasi. Ketiga hal tersebut menjadi
patokan dan pertimbangan melakukan renstra guna
pemanfaatan SI/TI bagi organisasi di saat mendatang
sehingga menjadi tujuan dan sasaran SI/TI organisasi.
Analisis lingkungan
luar
SI/TI
berguna untuk mengetahui
perkembangan
teknologi dalam organisasi dan menelaah
teknologi tersebut guna dimanfaatkan dalam
mendukung strategi bisnisnya di saat yang akan
datang.
Ada beberapa proses yang dilakukan
guna mengetahui perkembangan teknologi
dalam organisasi yaitu :
1. Mengetahui Perkembangan Teknologi dalam
Organisasi,
2. Mengetahui Peluang Keunggulan Kompetitif
Terhadap Pesaing
Proses-proses ini lebih detail dijelaskan berikut ini :
1) Mengetahui Perkembangan Teknologi dalam
Organisasi
Untuk mengetahui perkembangan teknologi
dalam mendukung organisasi (industri garmen),
dilakukan pendataan teknologi yang
digunakan saat
ini,
kemudian
dikelompokkan berdasarkan fungsi bisnis
organisasi, mencari
dampak
positif
atau
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dampak negatif dalam menggunakan SI/TI
tersebut serta mengevaluasi dengan sumber daya
SI/TI yang ada. Hasil dari proses ini didapatkan
daftar SI/TI yang digunakan saat ini dalam
organisasi.
2) Mengetahui Peluang Keunggulan Kompetitif
Terhadap Pesaing
Konsep strategic option generator dapat
digunakan dalam melakukan analisis peluang
keunggulan kompetitif pada pemanfaatan
teknologi yang ada. Konsep tersebut dilakukan
secara bottom up.
1. Tentukan teknologi/teknik/prosedur yang
akan digunakan.
2. Tentukan arah penggunaannya, yakni
manajemen harus menyedia saja atau juga
membantu penggunaannya.
3. Tentukan modus strategi penggunaan secara
ofensif atau defensif.
4. Berdasarkan jawaban pertanyaan (2) dan (3)
tersebut maka simpulkan keunggulan
kompetitif yang mungkin didapatkan.
5. Tentukan pengguna akhirnya.
6. Membuat prioritas usulan pemanfaatan
Hasil dari analisis tersebut berupa daftar rincian
keunggulan kompetitif teknologi dan daftar
prioritas pemanfaatan teknologi.
Fase-3 : Menentukan Penyelesaian Strategis SI/TI
Kegiatan tahap ini bertujuan untuk merencanakan
strategi SI/TI berupa aplikasi dalam sistem informasi
dan basis data sesuai dengan kebutuhan bisnis.
Dengan kata lain memilih target aplikasi yang akan
dijadikan
solusi strategis
SI/TI.
Pemilihan
tersebut
dilakukan
dengan
memberi
rangking/peringkat terhadap target aplikasi. Peringkat
tersebut disusun berdasarkan kompilasi kriteria value
bisnis, teknis, dan risiko. Target aplikasi dengan
peringkat tinggi akan dijadikan solusi strategis SI/TI
.Strategis
yang
dihasilkan
adalah
Strategi
Manajemen SI/TI, Strategi Bisnis SI, dan Strategi
TI.[8]
Fase-4 : Rencana Implementasi
Tahap ini merupakan tahap terakhir dari 5 tahapan
yang bertujuan untuk membuat rencana dan jadwal
kerja guna mengimplementasikan solusi strategis
SI/TI.
a) Membuat Rencana Pendukung Strategi SI/TI
Membuat rencana pendukungan strategi
SI/TI
bertujuan
untuk
mencari
detail
kegiatan dan kebutuhan dari solusi strategis
guna sebagai masukan data pembuatan jadwal,
dan rencana kerja tahap berikutnya.
b) Pembuatan Jadwal Waktu Kerja
Bertujuan
untuk
membuat
jadwal
implementasi solusi strategis SI/TI secara
detail per kegiatan. Jadwal tersebut dibuat
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c)

sesuai dengan satuan waktu pelaksanaan projek
yang didefinisikan sebelumnya.
Pembuatan Rencana Pelaksanaan
Bertujuan untuk merinci setiap kegiatan
pelaksanaan solusi strategis SI/TI secara detail.
Selain itu kegiatan ini melengkapi jadwal kerja
yang telah terbentuk dengan asumsi ideal
pelaksanaan projek, berupa keadaan lingkungan
eksternal dan internal bisnis
dan
SI/TI
organisasi, sumber daya organisasi dan
jadwal kerja pendukung.

Metode pengumpulan Data
Penelitian dengan melakukan interview
merupakan usaha untuk mendapatkan informasi yang
jelas terhadap suatu masalah tertentu dalam suatu
penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan secara
lisan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari
responden dengan menggunakan draft wawancara
dengan sifat semi structure yaitu panduan wawancara
sudah terstruktur tapi tidak menutup kemungkinan
mengajukan pertanyaan lainnya yang berkembang ke
pertanyaan selanjutnya sesuai dengan topik yang
ada.[7]
Dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan
data yang bertujuan untuk mendapatkan data yang
dibutuhkan untuk penelitian. Jenis data yang
dikumpulkan terbagi menjadi 2 jenis yaitu :
1. Data Primer
Data primer dihimpun langsung dari tempat
penelitian. Dalam penelitian ini data primer berupa
hasil wawancara. Data primer ini diperoleh melalui
wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab
dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan
atau pendapatnya akan suatu hal atau masalah.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang digunakan untuk
melengkapi data primer yang diperoleh dari
responden atau nara sumber, data sekunder
diperoleh dari beberapa referensi seperti bukubuku peraturan-peraturan, laporan hasil penelitian,
dokumen dan arsip yang berkaitan dengan
penelitian.
Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan
berbagai cara yaitu:
a. Studi dokumentasi. Dalam studi dokumentasi
ini pengumpulan data dilakukan dengan cara
mencari referensi dari berbagai media, seperti
dokumen perusahaan catatan kasus, laporan
kerja, dan lain sebagainya yang terdapat di
lingkungan ataupun di luar obyek penelitian.
Selain itu juga menggunakan buku, jurnal
ilmiah, majalah.
b. Website, data dikumpulkan dari internet
berupa artikel tulisan oleh sumber sesuai
bidangnya
yang
dapat
dipertanggungjawabkan, situs-situs resmi
baik dari pemerintah atau lembaga
pendidikan.

B.

ANALISA PENELITIAN

Berasal dari analisa internal dan eksternal
yang dilakukan secara makro maka diperoleh
beberapa strategi yang dihasilkan yaitu strategis
manajemen SI/TI, strategis Bisnis SI, strategis TI.
Beberapa strategi itu dapat dilihat dari Kondisi SI saat
ini dan strategi SI yang diusulkan akan di dibedakan
mana yang baru, upgrade, ada (dipertahankan) dan
dibuang (delete). Kemudian memasukkan kedalam
portfolio aplikasi SI mendatang.
Dari hasil penelitian diperoleh berapa
penjabaran dari analisa SWOT yang dapat dilihat
dibawah ini:
Kondisi Internal
A. Kekuatan ( Strength )
1. Pemenuhan bahan baku sesuai
nominasi dari keinginan customer.

dengan

2. Memiliki kualitas produk yang tinggi.
3. Pengalaman selama 11 tahun berkarya dalam
memajukan industri garmen di Indonesia
sehingga sudah sewajarnya memiliki
customer tetap yang mengisi production
planning setiap tahunnya yang menjadikan
perusahaan ASGA ini mempunyai nama
besar dalam industri garmen di Indonesia.
4. Supplier yang menjadi mitra bisnis yang
mendukung jalannnya produksi perusahaan
ASGA.
5. Pengiriman yang selalu tepat waktu sesuai
dengan jadwal yang di tentukan oleh
customer.
6. Mesin berkualitas tinggi dan selalu mengupdatenya yang menjadi faktor utama dalam
produksi serta memiliki jumlah yang sesuai
dengan kebutuhan produksi.
7. Karyawan dengan usia produksi pada bagian
produksi membuat kinerja karyawan dalam
hal disiplin kerja, sehingga mewujudkan
ketepatan waktu dalam hal penyelesaian
produksi.
8. Memiliki gedung yang berkapasitas besar
khusus tempat penyimpanan produk jadi yang
letaknya tidak jauh dari gedung inti.
9. Prosedur Export yang memiliki keuntungan
para pemain bisnis dari segi keamanan dan
kepuasan baik dari segi perusahaan,
customer dan supplier.
10. Pemasangan teknologi yang berkaitan
komunikasi dengan para customer dan
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supplier dengan pengadaan telepon,
faximile, pemasangan internet khususnya
penggunaan email sebagai salah satu untuk
penting proses order dan invoice pada
perusahaan ASGA ini.

D. Ancaman ( Threats )
1. Isu terhadap kesehatan wanita dalam
penggunaan undeware khususnya bra dalam
penggunaan yang lama.
2. Dampak ACFTA menimbulkan pesaing baru
yang menawarkan ongkos produksi yang
lebih rendah dari harga yang dipasang
perusahaan ASGA.

B. Kelemahan ( Weakness ):
1. Kerja
keras
terhadap
penyelesaian
operasional perusahaan karena pemakaian
sistem manual.

3. Tertinggalnya perusahaan dalam pemanfaatan
SI/TI yang lebih baik dalam hal operasional
perusahaan dibandingkan para pesaing yang
sudah terlebih dahulu.

2. Kemampuan sumber daya manusia dalam
pengembangan SI/TI tidak ada sama sekali
karena kemampuan mereka hanya untuk
sistem yang ada pada saat ini saja.
3. Ketidaktahuan pemanfaatan SI/TI dalam
menunjang kinerja perusahaan khususnya
pada tingkat manajemen, jika tidak ada audit
yang datang untuk mengusulkan tentang
pengaturan dokemen file pada proses bisnis
secara terkomputerisasi.

Isu Strategi yang muncul dari pertemuan kondisi
Internal dan External perusahaan.
Strength Opportunity (SO):
1.

Dengan menjadi salah satu perusahaan penghasil
devisa negara karena bergerak di bidang prosuksi
yang berhasil melakukan export, merupakan
kerja keras selama 11 tahun mendedikasikan
dalam industri garmen.

2.

Pengembangan penggunaan internet dalam hal
operasional perusahaan terutama tingkat
manajemen yang berhubungan langsung dengan
pelayanan terhadap customer dan supplier.

3.

Pembangunan SI/TI demi menunjang operasional
perusahaan demi menghadapi ACFTA demi
peningkatan mutu dan kualitas.

4.

Pemanfaatan teknologi yang optimal dalam
prosedur export yang ada.

4. Pelatihan kemampuan karyawan yang hampir
tidak dilakukan untuk pengembangan SI/TI
dalam perusahaan.
5. Tidak memiliki sumber daya manusia yang
bergerak dalam IT, sehingga setiap kali ada
gangguan teknologi selalu memanggil dari
luar perusahaan.
6. Jenjang karir terhadap karyawan yang tidak
masih belum diperhatikan secara khusus pada
tingkat top manajemen.
7. Penerapan SOP yang belum menyeluruh pada
setiap divisi yang ada pada perusahan ASGA.

Strength Threats (ST):
Kondisi External
C. Peluang ( Opportunity )
1. Salah satu perusahaan penghasil devisa
negara
dengan
berhubungan
dengan
perusahaan asing di Amerika, Eropa dan
Australia serta Asia.

1.

Mengedepankan kualitas bahan baku dengan
memperhatikan ongkos biaya produksi dan
diperolehnya kepercayaan customer terhadap
perusahaan.

2.

Pembuatan produk underware yang lebih
nyaman dapat diajukan kepada customer
yang mempunyai ide yang lebih baik dari
penelitian yang dilakukannya.

3.

Meningkatkan kesadaran akan pemanfaatan
SI/TI dalam hal operasinal perusahaan dalam
prosedur
order,
invoice,
informasi
customer,supplier dan total produksi yang
dihasilkan.

4.

Pembangunan SI/TI yang lebih memadai
dalam kebutuhan operasional dengan
memperhatikan layanan kepada customer dan
supplier.

2. Luasnya kerjasama dengan mudah dengan
mitra bisnis dari cina dengan adanya ACFTA
tahun 2011.
3. Prinsip ketepatan waktu dalam hal
pengiriman bisa sangat dipertahankan karena
banyaknya manusia dengan usia produktif
yang bekerja dibagian produksi yang
membutuhkan rang-orang yang cepat dan
teliti dalam bekerja.
4. Adanya bentuk kerjasama dengan supplier
pilihan customer dengan harga relatif lebih
minim.
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Weakness Opportunity (WO):
1.

Membentuk divisi IT yang memadai demi
menunjang pembagunan SI/TI yang belum
dilakukan.

2.

Mengikuti pelatihan dari luar tentang
perkembangan SI/TI pada industri garmen
baik yang diadakan dari pemerintah maupun
perusahaan lain.

3.

Perluas pengetahuan karyawan dalam
penggunaan internet yang berkaitan dengan
masalah operasional perusahaan.

1. Pengetahuan perkembangan pasar di luar
sangat diperlukan untuk mengantisipasi
produk-produk baru khususnya pakaian
dalam wanita.
2. Selalu mengupdate informsi mengenai bahan
baku baik informasi dari customer ataupun
pemasok.
3. Mengedepankan tingkat kepuasan karyawan
dalam bekerja sehingga tidak lari ke
perusahaan yang lain dibidang yang sejenis.
Sedang untuk analisa modul aplikasi yang ada
pada ASGA dapat dilihat pada tabel berikut:

Weakness Threats (WT):
Tabel 1: Tabel Modul Aplikasi yang ada pada perusahaan ASGA
Departemen

Modul Aplikasi

Personal Departmen

Sistem Penggajian

Mengelola kinerja karyawan berdasarkan absensi
karyawan, menegelola sistem gaji karyawan dari gaji
pokok, lembur, uang makan, tunjangan hari raya.

Accounting Departmen

Sistem Keuangan

Mengelola semua arus uang baik yang masuk dan
keluar secara tunai ataupun bank.

Email

Didalamnya terdapat data pesanan, sample design,
memo, surat untuk customer dan supplier yang masuk
dan keluar perusahaan ASGA.

Secretary Director,
Merchendizer

Berdasarkan Identifikasi Strategi yang
dibahas pada pembahasan sebelumnya maka angkah
selanjutnya adalah menentukan penyelesaian strategis
dengan menenetukan mana saja yang menjadi strategis
manajemen SI/TI, strategis Bisnis SI, strategis TI.
Kondisi SI saat ini dan strategi SI yang diusulkan akan
di dibedakan mana yang baru, upgrade, ada
(dipertahankan) dan dibuang (delete). Kemudian
memasukkan kedalam portfolio aplikasi SI
mendatang.
1.

Keterangan

Strategis Manajemen SI/TI
a.

Penawaran dari dalam perusahaan terhadap
inovatif rancangan desain produk pakaian
dalam wanita kepada customer.

b.

Pembentukan divisi IT untuk pembangunan
SI/TI yang akan dilaksanakan sehingga
merubah struktur organisasi pada perusahaan
ASGA.

c.

Menciptakan suatu komunikasi interaktif
berupa forum tentang pertukaran informasi
industri garmen antar customer,supplier dan
perusahaan sendiri. Outsourcesing juga

merupakan pilihan
yang
baik bagi
manajemen saat ini supaya
dalam
menjalankan strategis bisnisnya menjadi
lebih terfokus.
2. Strategis Bisnis SI
Pembangunan pemesanan online terhadap
aplikasi internet yaitu world wide web lebih dinamik
yang dapat menghubungkan antara customer dengan
operasional perusahaan dalam hal pengiriman order
design sample dari customer ke perusahaan ASGA.
Fitur di dalamnya customer dapat mengupload gambar
desain sample produk, lalu mengisi form pemesanan
erupa jenis bahan, kuantiti, ukuran, warna, aksesoris,
paket pengiriman, jadwal pengiriman, supplier
penyedia bahan baku.
Pembangunan Sistem Informasi Garmen yang
menangani sistem pemesanan, pembelian, ekspor,
impor, pengadaan material, production planning
dalam satu integrasi aplikasi dengan bagian
penanganan dan user yang dibedakan.
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Pembagian aplikasi sesuai dengan job description
yang dimiliki masing-masing departemen, tidak lupa
hak akses dari setiap penggunaan aplikasi, mana yang
boleh dan tidak diakses oleh departemen atau divisi
tertentu. Menggunakan jasa outsourcing lebih baik

mengingat perusahan ini tidak memiiki divisi IT.
Maka dapat diusulkan untuk strategi bisnis SI
dijabarkan pada tabel modul aplikasi usulan di bawah
ini.

Departemen
Merchendizer

Aplikasi
Sistem Informasi
Pemesanan

Keterangan
Mengelola master data supplier, customer, perusahaan
pengiriman, bahan baku, data pesanan, perusahaan pengiriman,
enis pengiriman. Dan menghasilkan laporan spesifikasi
pemesanan.
Mengelola daftar stock bahan baku ketika pemesanan datang,
membuat purchasing order sesuai dengan supplier yang dipilih,
mengeluarkan laporan pembelian.
Input data barang yang masuk dan keluar sesuai memo
permintaan barang yang diajukan bagian produksi.

Purchasing
Departemen

Sistem Informasi
Pembelian

Purchasing
Departemen
Warehouse
Departemen
Export Departemen

Sistem Informasi
pengadaan material.

Sistem informasi
Ekspor

Pengelolaan data kebutuhan untuk ekspor dengan menyiapkan
dokumen kontrak dagang berisi perjanjian yang disepakati,
persiapan dokumen untk L/C, persiapan dokumen barang
berupa packing list, commersial invoice, sertifikat mutu barang,
persiapan dokumen Pemberitahuan ekspor barang, persiapan
ruang kapal atau pesawat.

Import Departemen

Sistem Informasi
Impor

Import
Secretary,
(pengawasan
direktur)

SistemInformasi
Production
Planning

Personal Departmen

Sistem Informasi
Penggajian

Accounting
Departemen

Sistem Informasi
Keuangan

Pengelolaan data barang yang masuk ke perusahaan dari
domuen barang yang diterima, penyiapan list measurement
barang, pembuatan dokumen return barang jika ada kerusakan
bahan baku.
Penangani data rencana production sesuai target pemesanan
yang datang, mengetur jadwal produksi. Membatasi pemesanan
yang datang jika target produksi sudah melewati maksimum
batas target.
Menangani gaji karyawan dari gaji pokok, potongan, tunjangan,
lembur, uang makan, dan perolehan data absen karyawan yang
mempengaruhi gaji karyawan.
Menangani arus masuk keluar uang perusahaan baik yang tunai
maupun dari bank, aplikasi yang digunakan MYOB.

Tabel 2: Tabel Modul Aplikasi Usulan

2.

Strategis TI
a.

Redesain infrastruktur jaringan komputer
yang ada saat ini ketika melakukan
pembangunan aplikasi Sistem Informasi
Garmen karena adanya sharing aplikasi di
setiap divisi yang berbeda hak akses.

b.

Membuat arsitektur teknologi informasi
berupa kebutuhan hardware, sofware baik
personal pc maupun server pc yang
digunakan.

c.

Membuat hotspot Wifi guna penggunaan
internet pada media notebook baik bagi
karyawan ataupun dari notebook para tamu
(customer) yang datang.
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Spesifikasi TI usulan:
a. Spesifikasi personal komputer Aplikasi SI
usulan untuk user :
Hardware:
 Processor
Core 2 Duo
 Storage/hardisk
 Memory Ram
 Modem

b.

: Intel pentium
: 80 GB
: 1 GB of RAM
: Tricom

Spesifikasi aplication server



Processor
Core 2 Duo
Storage/hardisk

: Intel pentium
: 500 GB
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c.

Memory Ram
Modem



: 4 GB of RAM
: ADSL

Spesifikasi web server






e.
Processor
Core 2 Duo
Storage/hardisk
Memory Ram
Modem
Bandwith

: Intel pentium
:
:
:
:

160 GB
4 GB of RAM
ADSL
512 MB

f.

Microsoft windows esceential :
antivirus system
 Windows Firewall : windows
security
Teknologi pelengkap:
Fax, Scanner, Printer, Printer marker,
monitor, keyboard, mouse, dll.
 Aplikasi Email
Aplikasi email yang digunakan berasal dari
provider luar yaitu CBN.

4. Portofolio Aplikasi SI dan TI mendatang
d.

Sofware dan aplikasi yang digunakan:


Operating system yang digunakan
untuk user windows XP,sedang untuk
server windows server 2003, serta web
sever.



Microsoft Windows
 Microsoft Office : Word processor,
database,
spreadsheat,
presentation, chart business.

Dari hasil analisis terhadap Situasi
Lingkungan Internal, Eksternal yang dilakukan
pada subbab sebelumnya maka Perencanaan
Strategis IS/IT dan Strategis Bisnis perusahaan
ASGA untuk beberapa tahun yang akan datang
dalam mempertahankan keunggulan kompetitif
dapat
dilihat
pada
table berikut.

STRATEGIS


HIGH POTENTIAL


Forum komunikasi
interaktif

Baru




Ada
Ada




Email
Word processing,
spreadsheat, drawing, chart
business
Sistem informasi keuangan
Sistem informasi Keuangan

Upgrade
Upgrade

Ada



Web server

Baru

Upgrade
Baru
Upgrade







OS user
OS Server
Antivirus system
Windows firewall
Microsoft Office
SUPPORT

Ada
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Ada

Sistem Informasi Production
Planning
Pemesanan Online

Baru

Baru




Sistem Informasi Pemesanan
Sistem Informasi Pembelian
Sistem Informasi Pengadaan
Material
Sistem Informasi Export
Sistem Informasi Import



Email





Hardware user
Hardware server
Jaringan komputer






Baru

Baru
Baru
Baru
Baru

KEY OPERASIONAL

Tabel 3: Tabel Fortofolio SI/TI Mendatang

Inti dari Implementasi kerangka kerja
strategis planning SI/TI pada perusahaan ASGA
dapat mengidentifikasikan kebutuhan informasi dan
teknologi pada saat ini dengan menentukan strategi
yang dilakukan dari analisa SWOT yang dihasilkan
serta dari CSF yang dirumuskan pada kondisi
internal dan external perusahaan sehingga dipetakan
ke dalam portfolio aplikasi SI untuk mendatang
tentu saja dengan pemanfaatan SI/TI.
Perubahan proses bisnis saat ini yang
awalnya secara global belum menyentuh

Pemanfaatan SI/TI yang optimal diarahkan dengan
mengusulkan SI/TI yang baru yaitu Sistem
Informasi Garmen, program pemesanan secara
online dan pengembangan komunikasi interktif via
website, dapat meningkatkan value bisnis dan
menciptakan
keunggulan
kompetitif
pada
perusahaan ASGA.
Penambahan divisi atau departemen
SI/TI pada struktur organisasi perusahaan
ASGA mampu mengatasi kebutuhan akan
pengembangan maupun perawatan hardware dan
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Software.
Redesain jaringan yang ada dan penambahan
wifi, serta menghasilkan skema jaringan yang
baru serta
keperluan
hardware
dan
softwarenya.

3. KESIMPULAN
Berdasarkan analisa yang dilakukan pada bab-bab
sebelumnya,
maka
diperolehlah
beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Rencana penyusunan strategi SI/TI yang
dikemukan disesuaikan dengan kebutuhan
bisnis pada perusahaan ASGA dengan
melakukan beberapa analisa baik internal
maupun eksternal perusahaan secara makro,
maka didapat beberapa strategi yang
dihasilkan yaitu Strategi Manajemen SI/TI
diantaranya inovtif terhadap rancangan desain
produk pakaian dalam wanita, pembentukan
divisi TI, dan menciptakan komunikasi
interaktif berupa forum dalam suatu web
online, sedang strategi lainnya adalah Strategi
Bisnis SI yang meliputi pembangunan
pemesanan online produk melalui web ASGA
dan pembangunan sistem informasi garmen
ASGA.
2. Strategi Sistem Informasi yang dihasilkan
yang mendukung industri garmen yaitu sistem
informasi garmen yang didalamnya meliputi
sistem informasi keuangan, pemesanan,
pembelian, pengadaan material, ekspor,
impor, penggajian, production plan, keuangan.
Untuk orientasi terhadap pelayanan cutomer
melalui media internet dilakukan dengan
rencana pemesanan online dan forum
komunikasi dinamik yang menghubungkan
antara perusahaan, customer dan supplier.
3. Penambahan divisi TI sebagai teknisi
teknologi dalam suatu perusahaan yang
melakukan pengembangan SI/TI perusahaan,
sehingga pada struktur organisasi terjadi
penambahan divisi.
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