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Abstrak
TUJUAN PENELI TIAN, ialah informasi dan teknologi mer upakan sesuatu yang
sangat penting pada zaman sekarang ini. Banyak informasi yang kita dap atkan dan
penggun aan teknolo gi yan g m aksimal akan m em percep at proses bisnis yan g ada dan
dap at m engam bil suat u kep ut usan yan g efektif untuk p erusahaan tersebut. Inform asi
dan teknolo gi adalah sumber daya utama yan g har us dik elola den gan baik o leh sebuah
perusah aan. Sehin gga per usahaan harus memiliki suatu perencanaan strategi dan
teknologi informasi yang tepat dan sesuai agar informasi dan teknolo gi

yang

digun akan m em iliki manfaat yang lebih baik.
METO DE PENELITIAN yang digun akan dalam penelitian ini adalah metode
penggum pulan data den gan m elak ukan st udi kep ustakaan, o bservasi, wawancara, dan

kuesion er. Selain it u, dilakuk an metode analisis dan perencanaan yang mencak up
analisis lim a f aktor persaingan Porter, analisis PEST, analisis rantai nilai, analisis
CSF, an alisis area, fun gsi, dan proses bisnis, analisis SW OT, analisis lingk un gan
internal SI/TI, analisis lingk un gan eksternal SI/TI, dan perencan aan strategi SI/TI.
HASIL YANG DICAPAI dari penelitian ini adalah dihasilk annya suat u ide atau
rekomendasi

untuk

diim plementasikan

dalam per usahaan

untuk

m enduk ung

tercapainya visi dan m isi perusah aan secar a opitmal dan juga m enghasilkan alternatif
solusi yang strategis unt uk menyelesaik an ber bagai perm asalahan yan g dihadapi
perusah aan.
SIMPULAN Jadi perencanaan strategi sistem dan teknolo gi informasi mer upakan
suatu r um usan lan gkah–langkah yan g tepat untuk m ember dayakan sumber daya
informasi dan teknologi demi kem ajuan perusahaan, serta untuk mencapai tujuan dan
sasaran p er usahaan.
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