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Kebutuhan Membangun SI Koorporasi (Budi Sutedjo, bab 3)

Transformasi Alat Bantu Menjadi Strategi
Pada awalnya SI diposisikan sebagai alat bantu untuk mengintegrasikan data dan

meningkatkan kualitas informasi semata, maka kini SI telah menjadi strategi
bisnis yang sangat hebat. 

Tekanan terhadap perusahaan dan upaya perusahaan untuk menghadapinya
(sumber : Turban, 2001).

Investasi Untuk Keunggulan Kompetitif
• Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980an.
• Dicapai melalui banyak cara misalnya, harga terjangkau, kualitas terjamin, 

keramahan, kecepatan layanan, dll
• Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan SI untuk meningkatkan

kualitas informasi, kontrol kinerja perusahaan dan peningkatan pelayanan untuk
memenangkan pasar.

• Ide dasarnya : perusahaan menggunakan SI baik sebagai alat bantu maupun
strategi yang tangguh dalam mengintegrasikan dan mengolah data dengan
cepat dan akurat serta penciptaan produk layanan baru sebagai daya saing
dalam menghadapi kompetisi.

Pembangunan SI yang terintegrasi berbasis TI telah menciptakan peluang bagi
banyak perusahaan untuk mengembangkan model keunggulan kompetitif. 
Perlu adanya kreativitas dan sikap pro-aktif dari para pengelola perusahaan.

Pembuatan SI e-business memungkinkan terjadinya transaksi jarak jauh, karena
semua terminal transaksi yang berada di berbagai lokasi saling terhubung satu
sama lain. Transaksi jarak jauh memungkinkan perusahaan untuk membuka
pasar dan melakukan transaksi secara lebih luas dan tidak tergantung pada
pasar lokal.

Contoh : bidang perbankan, distribusi, telekomunikasi, manufaktur, penerbangan, 
pendidikan, perhotelan, perdagangan, RS, dll.
BCA, DHL, HM Sampoerna, Merpati Nusantara, dll adalah perusahaan yang 
telah menikmati manfaat dari penerapan SI pada umumnya dan SI berbasis
internet khususnya (Joko Sugiarsono, 2001).
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Di samping perusahaan ini, terdapat sejumlah perusahaan yang beralih usaha atau
mengembangkan lini usaha baru di bidang TI , yang tentunya sangat mendukung
penciptaan infrastruktur pembangunan SI khususnya SI e-business, a.l PT POS 
Indonesia, Lippo telecom, PT Indosat, PT Telkom (Harian Kompas, 25 & 27 
September 2001).

Strategi Memenangkan Pasar
Pasar adalah kehidupan bagi perusahaan. Penyusunan usaha untuk memenangkan pasar

sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Apalagi dengan ketatnya
persaingan dan adanya produk-produk substitusi. 

Oleh karena itu dibutuhkan suatu kiat atau strategi yang tepat, a.l :
1. Strategi kepemimpinan biaya
2. Strategi diferensiasi
3. Stategi fokus
4. Strategi bertumbuh
5. Strategi aliansi
6. Strategi inovasi
7. Strategi efisiensi internal
8. Strategi orientasi konsumen
9. Strategi TI
10. Strategi pengelolaan hubungan konsumen

Tabel 3.1 Strategi Pemanfaatan TI (James O’Brien, 2001, 51 & 60)

Pemimpin pasar
cerdas

Aliansi
manufaktur
virtual

Cisco systemAlliance

Peningkatan
dalam pasar
global

Intranet globalCiticorpGrowth

Pemimpin pasarLayanan online 
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Amazon.comInnovation
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Rancangan
konsumen
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Rose Operating 
Values

Diferensiasi

Garansi harga
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Penyusunan
harga online
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ManfaatSI StrategiPerusahaanStrategi
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Tahap-Tahap Pembangunan SI (Abdul Kadir, bab 12)

VISI DASAR
Untuk membangun SI, pebisnis harus memiliki visi yang kuat, karena visi berfungsi

memberi arah dari suatu proses.
Banyak pemula dalam SI salah persepsi menentukan visi. Membangun SI bukan

hanya mengkomputerisasi prosedur tradisional di dalam perusahaan yang 
kemudian dihubungkan ke jaringan komputer dan internet. Visi pembangunan SI 
lebih dari itu, meliputi :

1. Adanya keinginan yang kuat dan konsistensi untuk membangun aliran data dan
informasi yang lancar, sistematis, sederhana dan akurat, mampu memberikan
respon, mengolah dan menghasilkan keluaran yang dapat digunakan sebagai
dasar pengambilan keputusan dan kontrol manajemen bagi pihak manejerial

2. Pembangunan jaringan komputer yang mampu mengalirkan data dan informasi
dari berbagai terminal yang melayani transaksi menuju ke pusat pengolahan data 
dan mendistribusikan hasil pengolahan ke departemen terkait dengan cepat, aman
dan akurat

3. Perluasan jaringan kerja dan pasar melalui pembangunan SI e-business, dimana
supplier, rekanan kerja dan konsumen dapat melakukan hubungan dan transaksi
bisnis dengan mobilitas tinggi

4. Mempersiapkan diri memasuki era persaingan global melalui pembangunan SI 
berbasis peraturan standar internasional.

Tahap Pembentukan SI
Membentuk SI tidak mudah dan memerlukan beberapa tahapan, meliputi :
1. Membangun sistem pemrosesan transaksi melalui pembangunan kantor elektronik

seoptimal mungkin
2. Membangun SIM berbasis jaringan komputer yang akan mengolah DB 

perusahaan, menghasilkan laporan-laporan dan grafik-grafik serta
mendistribusikan kepada pihak pengambil keputusan dalam perusahaan dengan
tepat waktu dan akurat. SIM ini akan menyehatkan aliran informasi di dalam
perusahaan

3. Membangun SPK untuk mengolah DB, untuk membantu para pimpinan dalam
menentukan alternatif keputusan manajerial. 

4. Mengembangkan SI yang bersifat lintas platform, yaitu SI yang mampu
menjembatani perbedaan antar platform SI bisnis yang akan bergabung satu sama
lain.
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Kegagalan SI
Harapan untuk mencapai sukses dari pembangunan sistem bisnis tsb. tentu akan

merasuki setiap pembuatnya, tetapi para pembuat harus menyadari adanya
potensi kegagalan. Adapun faktor kegagalan, a.l :

1. Kebanyakan orang memandang Si adalah hal yang paling utama dan penting, 
sementara mereka melupakan komitmen dan konsistensi terhadap materi
informasi, produk dan respon layanan kepada konsumen

2. Pengelola perusahaan merasa bahwa pembangunan SI merupakan tugas dan
kewajiban departemen TI sehingga segala sesuatu bahkan yang sifatnya
kebijakan, diserahkan sepenuhnya ke departemen TI yang notabene orang teknik
dan bukan perumus strategi perusahaan

3. Konsentrasi ahli SI sering lebih terarah pada penggunaan teknologi TI terbaru
dan kemudahan bagi dirinya dalam melakukan pemrograman daripada
penyusunan prosedur pengolahan data yang valid dan jitu sehingga pemakai
sering mengalami kesulitan dalam pengoperasian sistem karena mereka harus
menyesuaikan dengan kemauan pembuat sistem

4. Interface SI seringkali kurang interaktif, komunikatif, dan agak sulit digunakan
oleh pemakai karena interface sering dibangun berdasarkan selera dan
kemampuan bahasa pembuatnya

5. Seluruh komponen perusahaan masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi
terhadap perubahan SI tradisional menjadi berbasis TI.

SI E-BUSINESS (bab 17)
Revolusi bisnis yang melahirkan era e-bisnis dewasa ini ditandai dengan

terintegrasinya peralatan komputer dan telekomunikasi sehingga skala jangkauan
jaringan informasi yang terbentuk dapat mencapai jarak yang sangat luas bahkan
lintas negara dan benua.

Penerapan internet dalam sejumlah bidang usaha bisnis merupakan strategi jitu
dalam menembus pasar global dan mendekatkan perusahaan kepada para
konsumen baik lokal maupun manca negara. Melalui internet seakan-akan
perusahaan membuka tempat transaksi bagaikan cabang atau outlet kecil yang 
tersebar di berbagai lokasi. Konsumen dari berbagai belahan dunia dapat
langsung mengakses situs web nya dan melakukan transaksi.

E-business
Bisnis secara elektronik (e-business) merupakan suatu istilah yang digunakan untuk

memberi nama pada kegiatan bisnis yang dilakukan melalui internet. Kegiatan ini
dapat dilakukan secara on-line meliputi pemasaran, promosi, public relation, 
transaksi, pembayaran dan penjadualan pengiriman barang. 

E-business merupakan peluang usaha baru yang menjanjikan hasil yang besar.
M-business (mobile business) merupakan e-business yang diakses melalui berbagai

tempat sesuai dengan mobilitas pengaksesannya.
I-business (interactive business) merupakan sistem e-business yang interaktif

berbasis multimedia.
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Tantangan Membangun SI E-Business

1. Tantangan strategi bisnis : bagaimana perusahaan merumuskan dan menuangkan
strategi bisnis yang andal. Strategi khusus untuk memenangkan pasar misalnya
strategi harga, strategi produk, distribusi, teknologi dsb.

2. Tantangan globalisasi : perusahaan lokal yang masuk ke pasar global harus
memahami seluk beluk bisnis dalam lingkungan ekonomi global. Lingkup pasar
menjadi luas, perbedaan platform (bahasa, budaya, politik dsb) dapat menjadi
sumber permasalahan dan ancaman kerugian yang tidak kecil. Bahkan mungkin
menghambat pengembangan aliran informasi.

3. Tantangan arsitektur informasi : tantangan globalisasi mendorong perusahaan
sampai pada keputusan untuk mengembangkan arsitektur informasi standar yang 
dapat memanfaatkan infrastruktur TI guna mendukung tujuan bisnisnya.

4. Tantangan investasi : harus mampu merumuskan visi dan anggaran untuk
berinvestasi TI dengan skala yang luas. 

5. Tantangan kemampuan untuk merespon dan mengontrol : agar SI yang dibentuk
mudah dipahami, dioperasikan dan dikontrol dan mampu memberikan respon yang 
cepat dan tepat

6. Tantangan operasional : perlu mendapat perhatian yang serius dan hati-hati dari
pengelola perusahaan yang ingin mengembangkan ASI dengan skala yang luas
yang mendukung terbentuknya SI e-business.

7. Tantangan komunikasi : SDM merupakan sumber daya yang penting bagi
keberhasilan pembangunan SI pada umumnya dan SI e-business khususnya.

Merancang Strategi Sistem Informasi E-business
Strategi itu tidak hanya berupa strategi bisnis,  melainkan juga melibatkan strategi TI. 

Strategi perlu disusun dengan cermat karena disusun untuk menjawab tantangan
bisnis seperti kompetitor pada satu jenjang atau kompetitor kecil lainnya, produk
substitusi dan tuntutan konsumen.

Strategi juga berfungsi untuk mengelola sumber daya yang terbatas jumlahnya guna
meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. SI e-business 
yang dibangun harus terdefinisi secara jelas dan terinci tentang model bisnis yang 
akan diterapkan, alur pergerakan data dan informasi, jenis dan model informasi
serta penentuan hak akses informasi tsb.

Strategi TI meliputi penentuan hardware dan software baik sistem maupun
aplikasinya.

Strategi manajemen informasi meliputi pengelolaan aset baik tenis maupun sumber
daya manusia yang ada. Termasuk penentuan akses sistem, pembuatan sistem
password dan validitasnya.

BACA :
VALUE OF INFORMATION : Value-of-Inf.pdf
BUSINESS TRANSF. & INTERNET TECHN. : BT-IT.pdf


