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Adopsi e-Bisnis dalam Perspektif  Perusahaan 

• Perkembangan penerapan konsep e-bisnis di sebuah 

perusahaan/industri lebih banyak dipengaruhi oleh dorongan 

faktor eksternal, seperti: 

• munculnya harapan konsumen akan pelayanan yang lebih baik,  

• munculnya persaingan global,  

• adanya perkembangan teknologi, 

• adanya deregulasi dari pemerintah. 



Adopsi e-Bisnis dalam Perspektif Perusahaan 

• Customer Expectations. 

Adanya paradigma bahwa konsumen merupakan hal yang sangat penting bagi 

kelangsungan dan pertumbuhan suatu perusahaan.   

• Competitive Imperatives. 

Perusahaan dituntut untuk menyesuaikan dirinya dengan perubahan lingkungan 

persaingan global.  

• Technology 

Perkembangan TI yang didominasi oleh percepatan perkembangan teknologi 

komputer dan telekomunikasi 

• Deregulation 

Adanya deregulasi seperti : ditiadakannya pajak masuk produk-produk import, 

dibebaskannya kuota export produk, dialirkannya informasi secara bebas 



Adopsi e-Bisnis dalam Perspektif Perusahaan 

Memilih apakah akan menerapkan konsep e-bisnis atau tidak di dalam 

perusahaan, minimal dapat dilihat dari 2 hal : 

• Penambahan Revenue : 

• Seberapa tinggi potensi penambahan revenue perusahaan baik secara langsung 

maupun tidak langsung yang didapat pada saat konsep e-bisnis diimplementasikan 

•  Pengurangan Cost : 

• Seberapa tinggi potensi pengurangan biaya yang dapat dilakukan baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang didapat pada saat konsep e-bisnis diterapkan. 

 

  



Adopsi e-Bisnis dalam Perspektif  Perusahaan 

Faktor internal perusahaan yang menjadi bahan pertimbangan: 

• perubahan karakteristik angkatan kerja,  

• kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan, 

• singkatnya usia siklus hidup produk dan teknologi,  

• inovasi yang muncul hampir setiap waktu,  

• rasio biaya teknologi terhadap kinerja. 

 



e-Bisnis dan Berkembangnya Proses Bisnis  

• Fenomena bisnis pada saat ini cenderung lebih melihat sebuah perusahaan 

dari sudut proses dibandingkan dari sudut fungsional.  



e-Bisnis dan Berkembangnya Proses Bisnis  

• Proses bisnis adalah sekelompok aktifitas yang memberikan nilai tambah 

untuk  mengubah input menjadi output  kepada customer dengan 

mengkombinasikan orang, metoda dan tools yang digunakan 

• Proses bisnis mengharuskan 

beberapa departemen 

di dalam perusahaan bekerja 

bersama untuk menentukan 

sebuah proses.  

• Proses bisnis memerlukan 

sumber daya manusia, 

data, teknis dan sistem informasi 



e-Bisnis dan Berkembangnya Proses Bisnis  

Manfaat organisasi memiliki Proses Bisnis antara lain : 

• Organisasi menjadi lebih fokus pada pelanggan 

• Organisasi dapat meramalkan dan mengendalikan perubahan yang terjadi 

• Mampu mengembangkan kemampuan organisasi untuk dapat bersaing 

dengan memperbaiki sumber daya yang ada 

• Menyediakan sarana dan fasilitas untuk perubahan yang besar dengan 

tingkat aktifitas yang kompleks 



e-Bisnis dan Berkembangnya Proses Bisnis  

Manfaat organisasi .......... 

• Membantu organisasi dalam mengelola hubungan internal lebih efektif 

• Menyediakan cara pandang yang sistematik terhadap aktivitas organisasi 

• Menjaga tetap fokus terhadap proses 

• Mencegah timbulnya kesalahan 

• Membantu organisasi menterjemahkan bagaimana input berubah 

menjadi output 

• Mengembangkan sistem pengukuran yang lengkap pada area bisnis 



e-Bisnis dan Berkembangnya Proses Bisnis  

• Contoh proses bisnis: 

• pengembangan produk  dari konsep sampai dengan pengenalan produk di pasar. 





Business Proces Reengineering (BPR) 

• Business Process Reengineering (BPR) 

adalah  "pemikiran ulang secara 

fundamental dan desain ulang secara 

radikal proses bisnis untuk meraih 

perbaikan dramatis dalam ukuran 

kinerja yang kritis seperti ongkos, 

servis dan kecepatan "  

(Hammer dan Champy, 1993) 



Business Proces Reengineering (BPR) 

Tujuan BPR menurut Andrews dan Stalick antara lain : 

• Meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa 

yang khusus serta mempertahankan produksi massal. 

• Meningkatkan kepuasan atas barang atau jasa sehingga pelanggan akan memilih 

barang atau jasa perusahaan daripada perusahaan pesaing. 

• Membuat lebih mudah dan menyenangkan bagi pelanggan untuk melakukan 

bisnis dengan perusahaan. 

• Memutuskan batasan organisasional, membawa pelanggan kepada saluran 

informasi melalui komunikasi, jaringan dan teknologi komputer. 



Business Proces Reengineering (BPR) 

Tujuan ............... 

• Mempercepat waktu respon kepada pelanggan, mengeleminasi kesalahan dan 

ketidakpuasan, serta mengurangi pengembangan barang atau jasa dalam waktu 

siklus pabrik. 

• Memproses permintaan pelanggan dan peningkatan volume dari setiap 

pelanggan serta menetapkan harga “value–driven” untuk pelanggan tanpa 

mengurangi profitabilitas. 

• Memperbaiki kualitas kerja dan kemampuan individu dalam memberikan 

kontribusi pada perusahaan. 

• Memperbaiki pembagian dan kegunaan pengetahuan organisasi sehingga 

organisasi tidak tergantung pada keahlian beberapa orang saja 



Business Proces Reengineering (BPR) 

• Process Reengineering  adalah suatu pendekatan baru berkenaan dengan ide 

dan model yang digunakan dalam memperbaiki bisnis. 

• Secara umum proses yang dilakukan dalam BPR adalah: 

• Menghilangkan semua aktifitas yang tidak mempunyai nilai tambah 

• Mempermudah semua aspek kerja jika memungkinkan 

• Mengintegrasikan semua elemen di dalam proses 

• Mengotomatisasi aktifitas-aktifitas jika perlu. 

 



Business Proces Reengineering (BPR) 

Langkah-langkah BPR menurut  R E Indrajit & R Djokopranoto: 

 
1 • Membuat kerangka proyek. 

2 • Menciptakan visi, nilai, dan tujuan.  

3 • Membuat desain baru mengenai operasi bisnis.  

4 • Pembuktian konsep.  

5 • Merencanakan implementasi.  

6 • Memperoleh persetujuan implementasi. 

7 • Implementasi perubahan desain.  

8 • Transisi ke Continuous Improvement 



Business Proces Reengineering (BPR) 

Langkah-langkah BPR menurut  R.E Indrajit & R.Djokopranoto: 

1. Membuat kerangka proyek. 

Tujuan : mendapatkan keputusan untuk meneruskan reengineering atau 
tidak, serta menentukan batasan dan struktur proyek.  

Hasil : Project Framework Statement.  

Aktivitas kunci : 

• Menghimpun team analisis 

• Membuat konsep kerangka proyek 

• Membuat analisis situasi sekarang  

• Membuat kerangka pernyataan 

• Merekomendasikan untuk meneruskan reengineering atau tidak 

• Membuat kontrak dengan sponsor eksekutif 



Business Proces Reengineering (BPR) 

Langkah-langkah .......... 

2. Menciptakan visi, nilai, dan tujuan.  

Tujuan : menciptakan gambaran tentang bagaimana operasi atau 

proses akan terwujud.  

Hasil  : visi,  value,  dan goals statements.  

Aktivitas kunci : 

• Merencanakan pertemuan perdana dan pertemuan lain 

• Melaksanakan pertemuan perdana 

• Melaksanakan pertemuan tentang visi  

• Menciptakan visi, nilai, tujuan 

• Mengesahkan pernyataan visi, nilai, dan tujuan 

 



Business Proces Reengineering (BPR) 

Langkah-langkah........ 

3. Membuat desain baru mengenai operasi bisnis.  

Tujuan : membuat desain baru bagaimana proses bisnis  dijalankan 
sesuai dengan visi, nilai, dan tujuan perusahaan. 

Hasil : rekayasa  blueprint yang meliputi komponen fisik atau teknis, 
infrastruktur, dan nilai.  

Aktivitas kunci : 

• Merencanakan pertemuan pembahasan blueprint 

• Mengadakan pertemuan  pembahasan blueprint 

• Mendokumentasikan blueprint 

• Mengesahkan blueprint 

 



Business Proces Reengineering (BPR) 

 Langkah-langkah .......... 

4. Pembuktian Konsep.  

Tujuan : menajamkan estimasi keuntungan dan memastikan apakah 

desain baru operasi bisnis berjalan sesuai rencana.  

Hasil : Benefits Statement. 

Aktivitas kunci : 

• Menetapkan kebutuhan pembuktian konsep 

• Memilih bukti dari pendekatan konsep 

• Mengembangkan kebutuhan 

 



Business Proces Reengineering (BPR) 

 Langkah-langkah .......... 

5. Merencanakan Implementasi.  

Tujuan : mengembangkan strategi implementasi perubahan, meminimalisasi 

terjadinya gangguan operasi, membuat rencana yang realistis termasuk  

penyediaan dana.  

Hasil : rencana implementasi. 

Aktivitas kunci : 

• Merencanakan pertemuan untuk perencanaan implementasi 

• Melakukan pertemuan untuk perencanaan implementasi 

• Mendokumentasikan rencana implementasi 

• Menganalisis dan mengesahkan rencana implementasi 

 



Business Proces Reengineering (BPR) 

 Langkah-langkah .......... 

6. Memperoleh Persetujuan Implementasi.  

Tujuan : memperoleh dana  dan sumber lain yang diperlukan untuk 

implementasi blueprint yang sudah disiapkan. 

Hasil : Funded Resources Request and Approval.  

Aktivitas kunci : 

• Mengembangkan strategi persetujuan 

• Meminta persetujuan 

• Memberikan presentasi yang diperlukan 



Business Proces Reengineering (BPR) 

 Langkah-langkah .......... 

7. Implementasi Perubahan Desain.  

Tujuan : merubah budaya dan semangat yang lama menjadi budaya dan 

semangat  reengineering.  

Hasilnya : Measurement Results. 

Aktivitas kunci : 

• Melakukan pertemuan secara periodik dan konsisten 

• Merayakan keberhasilan 

• Melaksanakan refleksi kritis 



Business Proces Reengineering (BPR) 

 Langkah-langkah .......... 

8. Transisi ke Continuous Improvement. 

Tujuan : menutup tugas team reengineering dan membiarkan organisasi 

ini melakukan perbaikan secara terus-menerus. 

Hasil : Continually Improved Performance. 

Aktivitas kunci : 

• pengukuran dan refleksi kritis terus-menerus oleh unit operasi. 

 



Business Proces Reengineering (BPR) 

• BPR meliputi analisis dan perancangan workflow dan proses-proses dalam 

sebuah organisasi.  

• BPR mencakup perencanaan strategi kerja baru, aktivitas perancangan 

proses yang aktual dan implementasi perubahan dalam semua dimensi 

teknologi, manusia dan organisasi yang kompleks. 

• Teknologi Informasi (TI) menjadi faktor kontributor utama. 

• TI berfungsi sebagai pendukung bentuk-bentuk organisasi yang baru dan 

pola-pola kolaborasi baik didalam maupun  antar organisasi. 

 



Peran TI dalam BPR 

• Sharing database yang membuat informasi tersedia di banyak tempat. 

• Expert systems memungkinkan para generalis untuk melaksanakan tugas 

spesialis. 

• Jaringan telekomunikasi  memungkinkan organisasi dapat disentralisasikan 

dan didesentralisasikan dalam waktu yang sama. 

• Decision support tools memungkinkan pengambilan keputusan menjadi bagian 

dari pekerjaan sehari-hari. 



Peran TI dalam BPR 

• Teknologi wireless  dan komputer portabel memungkinkan personel 

lapangan bekerja secara independen. 

• Automatic identification and tracking memungkinkan sesuatu untuk 

melaporkan dimana mereka berada, bukan menunggu untuk ditemukan. 

• High performance computing memungkinkan perencanaan dan perbaikan bisa 

dilakukan setiap saat. 





 

Case Study : Taco Bell Restaurant 

 

Latar Belakang 

 

• Taco Bell adalah jaringan restoran Amerika yang menjual makanan 

Meksiko.  

• Didirikan tahun 1962 dan pada akhir tahun 1996 telah memiliki 

restoran di lebih dari 17 negara, memiliki lebih dari 8.000 unit restoran 

dengan nilai penjualan per tahun mencapai US$ 4,7 miliar.  

• Tahun 1978 sampai tahun 1982, Taco Bell mengalami perkembangan 

negatif sebesar 16% sedangkan industri restoran pada umumnya justru 

naik 6%. 

 



 

Case Study : Taco Bell Restaurant 

 
Kondisi proses bisnis Taco Bell 

John Martin mengidentifikasi masalah pada waktu itu antara lain sbb : 

• Proses berjalan secara top-down, atas dasar command and control. 

• Organisasi terdiri dari beberapa lapis, di mana lapis yang atas sangat 

mengutamakan pengawasan atas lapis yang lebih bawah. 

• Kegiatan sangat procedure oriented dan process-driven, dalam arti banyak 

sekali handbook yang harus diikuti untuk hampir setiap kegiatan. 

• Kegiatan perusahaan terjebak pada peningkatan proses itu sendiri agar selalu 

lebih besar, lebih baik, lebih kompleks. 



 

Case Study : Taco Bell Restaurant 

 

Kondisi ....... 

• Perkembangan ini, secara sadar atau tidak, dibuat agar semua bagian dan 

semua orang tetap sibuk. Penambahan perintah atau pengawasan,  seakan-akan 

menambah legitimasi sistem dan bagian yang ada. 

• Hal ini membuat orang lupa sama sekali akan pertanyaan mendasar yang selalu 

harus dijawab, yaitu: Apakah hal tersebut memang dikehendaki pelanggan? Apa 

yang sebenarnya dikehendaki para pelanggan? 

• Apakah pelanggan peduli bahwa ada handbook yang lengkap dan canggih? 

Apakah pelanggan peduli bahwa restoran mereka dikelola secara canggih 

dengan peralatan mutakhir? 



 

Case Study : Taco Bell Restaurant 

 

Langkah-Langkah Reengineering 

John Martin melakukan perubahan secara total dan radikal dengan 

mengambil langkah-langkah strategis: 

1. Menciptakan visi perusahaan 

• Mencanangkan visi baru yaitu bahwa Taco Bell harus menjadi raksasa di industri fast-

food, yaitu menjadi restoran dalam skala nasional yang menyediakan semua jenis 

makanan. 

• Musuh yang paling utama : memasukkan ide besar ini kedalam pemikiran, tekad dan 

semangat para karyawan, yang belum biasa mempunyai cita-cita yang tinggi. 

 



 

Case Study : Taco Bell Restaurant 

 

Langkah-Langkah ..... 

2.  Menanyakan pelanggan, apa yang mereka kehendaki 

• Tanpa menanyai pelanggan, diasumsikan bahwa yang dikehendaki pelanggan adalah 

selalu yang lebih baik, yang lebih besar, yang lebih canggih, seperti dekorasi yang 

bagus, dapur yang luas, pelayan yang banyak, peralatan yang canggih, pilihan menu 

yang banyak, dan tempat main anak-anak di halaman 

• Sedangkan jawaban para pengunjung restoran Taco Bell sebenarnya adalah: makanan 

yang baik, dihidangkan panas, disajikan secara cepat, di lingkungan yang bersih, dan 

dengan harga yang layak. 

• Yang mereka perhatikan (pelanggan) ialah apakah uang yang mereka serahkan 

sebanding dengan makanan yang mereka terima. 



 

Case Study : Taco Bell Restaurant 

 

Langkah-Langkah ..... 

3. Mengurangi biaya secara tepat 

• Pendekatan sebelumnya ialah mencoba  mengurangi biaya pokok termasuk biaya 

bahan mentah & menambah biaya marketing.  

• Dengan kata lain, mutu makanan dikurangi, tetapi membujuk orang untuk membeli 

dengan berbagai iklan besar.  

• Pendekatan ini dirubah yaitu biaya  marketing-lah yang justru dikurangi sedangkan 

biaya pokok dipertahankan.  

• Dengan demikian mutu makanan tetap dipertahankan.  

• Martin percaya bahwa reputasi makanan yang baik tidak perlu didukung oleh iklan 

yang berlebihan, tetapi akan tersebar dengan sendirinya dari mulut ke mulut. 



 

Case Study : Taco Bell Restaurant 

 

Langkah-Langkah ..... 

4. Melakukan Reorganisasi 

• Langkah radikal yang dilakukan ialah dengan menghilangkan lapisan manajemen dan 

merubah setiap tugas dalam sistem yang ada.  

• Misalnya, jabatan manajer distrik, yang biasanya mengawasi lima atau enam restoran, 

dihilangkan sama sekali.  

• Dengan demikian, manajer setiap restoran tidak lagi melapor ke manajer distrik.  

• Untuk pertama kali, setiap manajer restoran diberi kebebasan penuh untuk 

menjalankan restorannya sendiri, tanpa bantuan atau hambatan dari manajer distrik.  



 

Case Study : Taco Bell Restaurant 

 

Langkah-Langkah ..... 

5. Mengubah evaluasi kinerja dan sistem kompensasi 

• Setiap manajer dinilai sesuai dengan nilai penjualan, jumlah keuntungan dan 

kepuasan pelanggan.  

• Jumlah kompensasi disesuaikan dengan prestasi.  

• Hal ini merupakan sesuatu yang baru dalam industri restoran pada waktu itu, 

biasanya kompensasi berupa gaji tetap dan tidak dihubungkan dengan prestasi kerja 

yang nyata dan jelas. 

• Akibat yang muncul ialah timbulnya tugas baru yang dinamakan market 

manager dalam tingkatan penyelia, yang belum pernah ada dalam industri restoran 

pada waktu itu.  



 

Case Study : Taco Bell Restaurant 

 

Langkah-Langkah ..... 

6. Melakukan Value Strategy 

• „selalu ciptakan hal-hal yang memberi nilai tambah pada pelanggan dan sekaligus juga 

hilangkan hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah pada pelanggan‟.  

• „hal‟ = proses / kegiatan / bagian / orang / area / apapun juga 

• Contoh :  

• Sebelum tahun 1983, luas bangunan restoran terdiri dari 70% dapur dan 30% ruangan 

untuk pelanggan.  

• Ini menggambarkan bahwa komplikasi proses lebih diutamakan sehingga seolah-olah 

menggeser pelanggan keluar.  

• Hal ini dirubah menjadi terbalik yaitu hanya 30% luas area untuk dapur sehingga masih 

tersisa 70% luas area untuk pelanggan.  



 

Case Study : Taco Bell Restaurant 

 

Langkah-Langkah ..... 

7. Melakukan K-Minus system 

• K-Minus, yang berarti Kitchen-Minus adalah suatu usaha untuk mengurangi proses yang 

ada di dapur 

• Taco Bell adalah pengecer makanan, bukan pembuat makanan dan pelanggan tidak 

perduli, siapa yang membuat makanan tersebut. 

• Hal yang dilakukan ialah dengan menyerahkan beberapa aktifitas ke perusahaan lain 

seperti memasak daging dan kacang,pemotongan keju, tomat, bawang dll.  

• Taco Bell hanya menyediakan bumbu-bumbu dan air panas  

• Hal ini telah menggeser 15 jam kerja sehari ke luar restoran (outsourcing) yang berarti 

sebelas juta jam per tahun untuk seluruh restoran. 

•   

 



 

Case Study : Taco Bell Restaurant 

 

Langkah-Langkah ..... 

8. Menggunakan Teknologi Informasi 

• Seiring dengan pengembangan sistem K-Minus, Taco Bell menggunakan  Manajemen 

Information System (MIS).  

• Dengan sistem ini, hubungan dengan para pemasok dapat dilakukan dengan lebih 

cepat dan mengurangi pekerjaan administrasi . 

• Tahun 1997 Taco Bell mengembangkan dirinya dengan pemesanan melalui email (e-

commerce) dengan dibukanya www.tacobell.com.  

• Konsep dasar Martin dalam menggunakan teknologi baru ialah bahwa penggunaan 

teknologi baru harus mampu meningkatkan pelayanan pelanggan dan menekan biaya. 

http://www.tacobell.com/


 

Case Study : Taco Bell Restaurant 

 

Langkah-Langkah ..... 

9. Mengembangkan Titik-titik Distribusi 

• Mengembangkan titik distribusi disemua tempat, dimana orang biasanya berkumpul, 

seperti kafetaria perkantoran, sekolah, universitas, stadion, terminal bis, terminal 

ferry, supermarket, bandara, statsiun KA, dan tiap sudut jalan ramai.  

• Target pelanggannya bukan mereka yang makan di dalam gedung, tetapi mereka yang 

perlu makan.  

• Di dalam restoran gedung, jumlah nilai pasar mencapai US$ 78 miliar per tahun, 

namun jumlah nilai potensi pasar untuk restoran di luar gedung, jauh lebih banyak, 

yaitu tidak kurang dari US$ 600 miliar.  


