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PLANNING
Uro Abdulrohim, MT

Definisi

¨ BSP merupakan suatu pendekatan yang terstruktur 
atau metodologi dalam membuat perencanaan 
sistem informasi secara terstruktur, terintegrasi, dan 
dapat diimplementasikan untuk tujuan jangka waktu 
yang panjang dalam suatu organisasi.
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Konsep Dasar

¨ Sistem informasi harus mampu mendukung goal 
dan objektif bisnis.

IS Stra tegyBusiness 
Strategy

IS Stra tegy

Planning 
Process

Misi
Goal
Tujuan 
Stra tegi

Tujuan SI
Kebijakan SI
Arsitektur Informasi

Konsep Dasar (cont.)

¨ Strategi sistem informasi harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
semua level manajemen.

¤ Manajemen Puncak (Top Management); berperan dalam perencanaan 
strategis sebagai suatu proses yang menetapkan tujuan organisasi, 
sumberdaya yang dibutuhkan, dan kebijakan dalam rangka 
memperoleh, menggunakan dan memberikan disposisi 
pemberdayaan sumberdaya.

¤ Manajemen Menengah (Midle Management); berperan dalam 
manajemen pengendalian sebagai suatu proses untuk memastikan 
bahwa sumberdaya organisasi digunakan secara efisien dalam 
kerangka mencapai tujuan organisasi.

¤ Manajemen Bawah (Lower Management); berperan dalammenjamin 
bahwa tugas khusus yang diemban dilaksanakan secara efisien dan 
efektif.
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Konsep Dasar (cont.)

¨ Sistem informasi harus mampu menyediakan 
informasi yang konsisten untuk keperluan bisnis 
organisasi.

¨ Strategi sistem informasi dapat diimplementasikan 
dengan kumpulan subsistem dalam satu kesatuan 
arsitektur informasi.

Pendekatan
Business objectives

Business processes

Business organization

Data processing application

Data classes

Databases

Information sistems

Business process

Business objectives

Data files

Planning Implementa tion

Top down analysis with bottom-up implementation
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Tujuan Business Sistem Planning 

¨ Untuk menyediakan secara formal, metode pencapaian tujuan bagi 
manajemen dalam membangun prioritas sistem informasi.

¨ Menyediakan pembangunan sistem untuk kepentingan jangka 
panjang, melindungi investasi.

¨ Menyediakan sumberdaya pemrosesan data yang dikelola secara 
efisien dan efektif untuk mendukung tercapainya tujuan bisnis.

¨ Meningkatkan konfidensi manajemen bahwa sistem akan 
menghasilkan keuntungan yang besar.

¨ Meningkatkan hubungan antara departemen sistem informasi dengan 
pemakai dengan menyediakan sistem yang mampu menanggapi 
kebutuhan prioritas pemakai.

¨ Mengidentifikasi data sebagai sumberdaya organisasi untuk 
direncanakan, dikelola, dan dikendalikan agar dapat digunakan 
secara efektif oleh setiap pemakai.

Keuntungan Potensial Business Sistem 
Planning 

¨ Bagi Manajemen Eksekutif; keuntungan yang dapat 
diberikan kepada mereka:
n Dapat mengevaluasi sistem informasi yang berjalan.
n Membantu dalam menyelesaikan masalah kendali manajemen 

dalamperspektif bisnis.
n Menilai kebutuhan sistem informasi mendatang berdasarkan 

pengaruh dan prioritas bisnis.
n Pendekatan yang terencana memungkinkan bagi perusahaan 

dalam pengembalian investasi sistem informasi.
n Sistem informasi relatif tidak tergantung pada struktur 

organisasi.
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Keuntungan Potensial Business Sistem 
Planning (cont)

¨ Bagi Manajemen Fungsional dan Operasional; 
keuntungan yang dapat diberikan kepada mereka 
adalah sebagai berikut:
n Membantu dalam penyelesaian masalah manajemen fungsional 

dan operasional.
n Data yang konsistem akan digunakan dan berbagi pakai 

dengan semua pemakai.
n Keterlibatan manajemen dalam membuat tujuan dan arahan 

organisasi, juga diharapkan terlibat dalam mermuskan sistem 
yang diprioritaskan.

n Sistem yang berorienasti pada manajemen dan pemakai lebih 
baik daripada yang berorientasi pada pemrosesan data.

Keuntungan Potensial Business Sistem 
Planning (cont)

¨ Bagi Manajemen Sistem Informasi; keuntungan 
yang dapat dirasakan adalah sebagai berikut:
n Terjalinnya kesadaran komunikasi dengan manajemen 

puncak.
n Mendapatkan persetujuan dalam memprioritaskan sistem
n Memberikan kemudahan dalam perencanaan jangka 

panjang yang berorientasi pada sumber daya 
pemrosesan data dan pembiayaan.
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Tahapan Metodologi 
Business Sistem Planning (BSP)

Mendefinisikan 
Tujuan Bisnis

Mendefinisikan 
Proses Bisnis

Mendefinisikan 
Kelas Data

Mendefinisikan 
Arsitektur Informasi

Mendefinisikan Tujuan Bisnis 

Tahapan ini untuk mengetahui dan mengidentifikasi 
tujuan bisnis organisasi sebagai landasan dalam 

menstraslasikan ke strategi sistem informasi.
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Mendefinisikan Proses Bisnis 

¨ Tahapan ini merupakan tahapan yang penting dan 
akan mempengaruhi terhadap tahapan berikutnya. 

¨ Dalam tahapan ini, aktifitas yang diperlukan adalah 
melakukan identifikasi terhadap semua proses bisnis 
yang berkaitan dengan sistem informasi yang akan 
dibuat. 

¨ Output dari tahapan ini adalah daftar proses bisnis, 
deskripsi proses bisnis, dan identifikasi bahwa proses 
bisnis tersebut mempengaruhi kesuksesan bisnis.
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Four-stage life cycle

¨ Tahap I, Requirements, planning, measurement and control, yaitu aktifitas yang 
menentukan berapa banyak produk/ layanan yang dibutuhkan, rencana untuk 
mendapatkannya, dan pengukuran serta kontrol yang terkait dengan rencana.

¨ Tahap II, Acquisition, aktifitas yang mengembangkan suatu produk atau 
layanan atau untuk mendapatkan sumber daya yang akan dipergunakan untuk 
pengembangan.

¨ Tahap III, Stewarships, aktifitas untuk membentuk, mempertajam, memodifikasi 
atau merawat dukungan sumber daya dan untuk menyimpan atau menelusuri 
produk atau layanan.

¨ Tahap IV, Retirement, aktifitas atau keputusan akhir dari tanggung jawab 
organisasi untuk suatu produk atau layanan atau sinyal yang menyatakan akhir 
dari penggunaan suatu sumber resource. 

Tahapan Mendefinisikan Proses Bisnis
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Planning & Control Process

Product/Service process
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Product/Service process

Supporting Resource Process
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Supporting Resource Process

Group the process
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Relate Business Process to 
Organization

Mendefinisikan Kelas Data 

Tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan 
mengklasifikasi kelas data dalam rangka 

membangun database dengan redudansi yang 
minimum dan memungkinkan penambahan sistem 

tanpa mengubah database.
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Identify Data Class

Identify Data Class – Data Type

¨ Inventory data, which maintains the resources status, supports
stewardship activities 

¨ Transaction data, affects changes to the inventory data caused by 
acquisition or disposition activities

¨ Planning data, which represents objectives or expected levels of
inventory and volume of transactions, supports requirements
activities

¨ Summary data is extracted from the inventory data and transaction 
histories to provide feedback on how well requirements have been met.
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Identify Data Class

Validate Data Class
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Relate Data Class to Processes

Mendefinisikan Arsitektur Informasi

¨ Tahapan ini untuk menggambarkan sistem
informasi yang akan diterapkan. 

¨ Dalam arsitektur ini, sistem akan dipandang
sebagai proses otomatisasi dan database 
dipandang sebagai bagian sistem komputerisasi
untuk mendukung keperluan bisnis. 

¨ Arsitektur ini menggambarkan struktur dari sistem
dan data yang dibuat dan digunakan.


