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LEARNING OBJECTIVES
 Menjelaskan penggunaan teknologi digital di setiap aspek

bisnis dan bagaimana saluran digital sedang dimanfaatkan.

 Menjelaskan jenis, sumber, karakteristik, dan kontrol data
perusahaan, dan apa yang dapat dicapai dengan data
mendekati waktu nyata.

 Identifikasi lima kekuatan keunggulan kompetitif dan
evaluasi bagaimana mereka diperkuat oleh TI.

 Menjelaskan tren teknologi perusahaan dan jelaskan
bagaimana mereka memengaruhi strategi dan operasi.

 Menilai bagaimana TI menambah nilai pada jalur dan
kinerja karir Anda, dan prospek positif untuk karir
manajemen TI.
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Chapter Snapshot
 Bisnis mengalami transformasi digital, perubahan yang tak

terbayangkan satu dekade yang lalu.

 Organisasi berkinerja tinggi memanfaatkan dari inovasi dalam
teknologi seluler, sosial, cloud, big data, analitik data, dan
visualisasi.

 Kekuatan digital ini memungkinkan tingkat konektivitas, atau
keterhubungan yang belum pernah terjadi sebelumnya

 Pikirkan berapa hari Anda memiliki/menggunakan ponsel di
dekat Anda — dan berapa kali Anda memeriksanya.

 Hampir 80 persen orang membawa telepon mereka untuk
semua; dan 25 persen anak-anak usia 18 hingga 44 tahun tidak
dapat mengingat tidak nomor memiliki telepon mereka (Cooper,
2013).
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Chapter Snapshot (cont.)
 Pemimpin bisnis, ingin tahu langkah apa yang harus dilakukan

untuk mendapatkan teknologi seluler, sosial, cloud, big data,
analitik, dan visualisasi yang akan menggerakkan bisnis ke
depan.

 Dihadapkan dengan peluang dan tantangan, Anda perlu tahu
bagaimana memanfaatkannya sebelum atau lebih baik dari
pesaing Anda.

 Dalam chapter ini, Anda membaca tentang dampak kuat
teknologi digital pada manajemen, bisnis, pemerintahan,
hiburan, masyarakat, dan yang akan ada di masa depan.

 Anda belajar tentang tren digital terbaru yang terjadi di berbagai
industri dan organisasi — bisnis kecil dan menengah,
perusahaan multinasional, lembaga pemerintah, industri
perawatan kesehatan, dan lembaga nirlaba/nonprofits.. 5



Chapter Snapshot (cont.)
 Data besar (Big data) adalah kumpulan data yang ukuran dan

kecepatannya berada di luar kemampuan perangkat lunak
database umum untuk menangkap, menyimpan, mengelola, dan
menganalisis. Contohnya adalah data yang dihasilkan mesin dan
teks media sosial.

 Analisis data (Data analytics) mengacu pada penggunaan
perangkat lunak dan statistik untuk menemukan wawasan yang
bermakna dalam data, atau lebih memahami data.

 Alat visualisasi data yaitu membuatnya lebih mudah untuk
memahami data secara sekilas dengan menampilkan data dalam
format ringkasan, seperti dasbor dan peta, dan dengan
mengaktifkan drill-down ke data terperinci.
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Gambar 1.1 Kita berada di era data mobile-
social-cloud-big yang membentuk strategi bisnis
dan operasi sehari-hari.

Diperkirakan 15 miliar
perangkat terhubung ke
Internet — diperkirakan
mencapai 50 miliar pada tahun
2020 karena lebih banyak
perangkat terhubung melalui
jaringan seluler.

Lebih dari 1 juta situs web terlibat
dalam e-commerce Facebook.

Lebih dari 200 juta pengguna
media sosial hanya seluler,
tidak pernah mengaksesnya
dari desktop atau laptop.
Penggunaan seluler
menghasilkan 30% dari
pendapatan iklan Facebook.

Lebih banyak data dikumpulkan
dalam satu hari sekarang
daripada yang ada di dunia 10
tahun yang lalu. Setengah dari
semua data ada di cloud dan
dihasilkan oleh aktivitas seluler
dan sosial — dikenal sebagai
data besar.
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Kasus 1.1: Faktor Sukses McCain Foods: 
Dasbor, Inovasi, dan Etika

COMPANY OVERVIEW

 Anda kemungkinan besar telah mengonsumsi produk McCain
Foods (Gambar 1.2, Tabel 1.1). McCain adalah pemimpin pasar
dalam industri makanan beku — menghasilkan sepertiga
pasokan kentang goreng dunia.

 Perusahaan ini memproduksi, mendistribusikan, dan menjual
lebih dari 100 makanan siap saji oven — pizza, makanan
pembuka, makanan, dan sayuran.

 McCain adalah pabrikan business-to-business (B2B) global
dengan 55 fasilitas produksi di 6 benua.

 Perusahaan menjual makanan beku ke bisnis lain — pedagang
besar, pengecer, dan restoran dari kantor penjualan di 110 negara.

 McCain memasok kentang goreng beku ke Burger King dan
jaringan supermarket (Gambar 1.3).

Perdagangan bisnis-ke-bisnis (B2B).

Penjualan produk dan layanan ke bisnis lain 8



Gambar 1.3 Makanan beku adalah salah satu sektor 
industri makanan yang paling dinamis dan terbesar.
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Gambar 1.2 Tinjauan McCain Foods, Ltd.
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TABLE 1.1 Opening Case Overview

Company McCain Foods, Ltd. www.mccain.com

Industry Perusahaan global memproduksi, menjual, dan
mendistribusikan produk makanan beku.

Product lines Lebih dari 100 produk makanan beku siap oven

Digital technology Dasbor diimplementasikan di seluruh organisasi mulai
dari ruang rapat hingga pabrik. Dasbor memiliki
kemampuan drill-down.

Business challenges Industri makanan beku menghadapi tantangan berat dari
tren kesehatan dan nutrisi yang menekankan makanan
segar. Industri sangat kompetitif karena diperkirakan akan
mengalami pertumbuhan yang lambat hingga 2018.

Taglines "Makanan enak. Kehidupan yang lebih baik. "Dan" Itu
semua baik. "
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Rantai pasokan (Supply chain). Semua bisnis yang
terlibat dalam produksi dan distribusi suatu produk atau
layanan.
 Pabrikan makanan harus dapat melacak semua bahan di

sepanjang rantai suplai mereka jika terjadi kontaminasi.
 Mencapai ketertelusuran end-to-end adalah kompleks

mengingat jumlah pemain dalam rantai pasokan makanan.
 Beberapa teknologi komunikasi dan pelacakan membentuk

sistem manajemen rantai pasokan (SCM) McCain untuk
menjaga para pekerja tetap mendapat informasi tentang
masalah-masalah aktual dan potensial dengan kualitas,
persediaan, dan pengiriman makanan ketika terjadi.

 Sistem SCM McCain memastikan pengiriman produk terbaik
mungkin dengan nilai terbaik bagi pelanggan.

 Selain itu, perusahaan berusaha untuk mencegah kekurangan
pangan di seluruh dunia dengan menganalisis volume data yang
sangat besar untuk memprediksi hasil panen.
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TANTANGAN INDUSTRI FROZEN FOOD
McCain Foods harus menghadapi tiga tantangan 
dan ancaman utama:
1. Penurunan permintaan untuk makanan beku.

McCain beroperasi di sebuah industri yang menghadapi persaingan ketat. Tren sadar
kesehatan menggeser permintaan pelanggan terhadap makanan segar, yang
memperlambat pertumbuhan di pasar makanan beku.

2. Persediaan yang mudah rusak.
Dari semua jenis manufaktur, produsen makanan menghadapi tantangan manajemen
inventaris yang unik dan persyaratan peraturan. Inventaris bahan baku dan barang jadi
dapat merusak, kehilangan semua nilai mereka, atau makanan dapat terkontaminasi.
Regulator mengharuskan produsen makanan untuk dapat melakukan penarikan kembali
dengan cepat dan efektif. Penarikan makanan telah menghancurkan merek dan secara
finansial sangat merugikan.

3. Tergantung Teknologi.
Produsen makanan menghadapi tekanan yang umum bagi semua produsen. Mereka
membutuhkan sistem pelaporan informasi dan perangkat digital untuk mengelola dan
mengotomatiskan operasi, melacak inventaris, menjaga informasi orang yang tepat,
mendukung keputusan, dan berkolaborasi dengan mitra bisnis.
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TANTANGAN INDUSTRI FROZEN FOOD

 McCain Foods bekerja dengan Burger King (BK) untuk
mengembangkan kentang goreng rendah kalori yang
disebut Satisfries (Gambar 1.4). Potongan kentang goreng
ini memiliki 30 persen lebih sedikit lemak dan 20 persen
lebih sedikit kalori daripada kentang goreng klasik BK.
Inovasi makanan ini telah mengguncang industri makanan
cepat saji dan memberi BK keuntungan dengan konsumen
akhir yang menuntut pilihan yang lebih sehat.
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MCCAIN FOODS ’
STRATEGI BISNIS DAN TI

 Tim McCain, yang mendirikan perusahaan, mengikuti
filosofi sederhana ini: “Etika yang baik adalah bisnis yang
baik.” McCain bangga dengan kualitas dan kenyamanan
produknya, yang tercermin dalam citra merek All It Good.
Upaya branding It's All Good diluncurkan pada tahun 2010
setelah survei menemukan bahwa pelanggan
mengkhawatirkan kualitas dan nutrisi makanan beku.
Sejak itu, banyak produk telah diperbaiki dan diproduksi
dalam versi yang lebih sehat.
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MCCAIN FOODS ’
STRATEGI BISNIS DAN TI (Cont.)
Mengelola dengan Teknologi Digital
 McCain telah mengintegrasikan beragam sumber data ke dalam

satu lingkungan tunggal untuk analisis. Wawasan yang diperoleh
dari analisis datanya membantu meningkatkan proses
manufaktur, inovasi, dan keunggulan kompetitif.

 McCain Foods berinvestasi dalam teknologi analitik dan
visualisasi data untuk memaksimalkan kemampuannya untuk
berinovasi dan mendapatkan wawasan dari volume besar
datanya.

 Perusahaan melacak, mengumpulkan, dan menganalisis data
dari operasi dan pelanggan bisnis untuk mengidentifikasi
peluang untuk inovasi di setiap bidang bisnis.
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MCCAIN FOODS ’
STRATEGI BISNIS DAN TI (Cont.)
Dasbor Buat Persaingan Produktif Di Antara Pekerja
Pabrik

 McCain menerapkan 22.000 laporan dan 3.000 sistem
pelaporan pribadi yang mencakup dasbor. Dasbor
menampilkan data ringkasan secara grafis dengan cara
yang jelas dan ringkas. 

 Dengan mengklik grafik, pengguna dapat menelusuri
ke data terperinci. Dasbor mencapai sebagian besar
dari 18.000 karyawan McCain di seluruh dunia.

 Dasbor telah menciptakan persaingan yang sehat yang 
telah menghasilkan kinerja yang lebih baik.
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Gambar 1.5 Visualiasasi data indikator kinerja utama (KPI) 
membuat mereka mudah untuk memahami sekilas.

18



MCCAIN FOODS ’
STRATEGI BISNIS DAN TI (Cont.)
Prediksi yang Lebih Baik, 
▪ Hasil Lebih Baik CEO, eksekutif lain, dan manajer melihat dasbor

mereka dari perangkat seluler atau komputer.

▪ Mereka dapat memantau operasi di pabrik dan peternakan di seluruh
dunia. Dasbor terus memberikan informasi kepada manajemen karena
mereka dapat menemukan jawaban atas pertanyaan mereka sendiri
dengan melakukan drilling down.

▪ Data digunakan untuk memperkirakan dan memprediksi hasil panen
— dan akhirnya menggabungkan data cuaca dan geopolitik untuk
memprediksi dan menghindari kekurangan pangan.

▪ Dengan mengintegrasikan semua datanya ke dalam satu lingkungan
dan membuat hasilnya tersedia dalam waktu dekat bagi mereka yang
membutuhkannya, organisasi meningkatkan intinya dan mendorong
inovasi.
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Questions
1. Yang diperlukan hanyalah satu bahan yang dikompromikan untuk mencemari

makanan dan membahayakan jiwa manusia. Keterlambatan dalam
mengkomunikasikan makanan yang terkontaminasi meningkatkan risiko
kesehatan dan manfaat karena melanggar Undang-Undang Modernisasi
Keamanan Makanan. Bagaimana sistem SCM membantu McCain Foods
mengurangi risiko terkait makanan beku berkualitas rendah atau
terkontaminasi yang menjangkau konsumen?

2. Apa tiga tantangan atau ancaman yang dihadapi McCain Foods dan apa alasan
dari setiap tantangan atau ancaman?

3. Bagaimana dashboard di pabrik berakibat kinerja di McCain Foods?

4. Apa yang mungkin menjadi key performance indicators (KPI) produsen
makanan beku seperti McCain Foods?

5. Jelaskan bagaimana visibilitas tentang operasi dan kinerja menciptakan
persaingan yang sehat di antara para pekerja pabrik McCain.

6. Mampu membuat prediksi yang andal dapat meningkatkan kinerja bisnis.
Jelaskan mengapa.
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1.Setiap Bisnis Adalah Bisnis 
Digital (Every Business Is a Digital Business)

 Saat ini, perhatian utama perusahaan-perusahaan yang sudah mapan,
lembaga keuangan global, pengecer yang lahir di internet, dan lembaga
pemerintah adalah bagaimana merancang model bisnis digital mereka
untuk:
✓ Memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa;
✓ Menghasilkan keuntungan;
✓ Meningkatkan pangsa pasar; dan
✓ Melibatkan karyawan mereka.

 Dalam ruang digital (online), pengalaman pelanggan (customer
experience-CX) harus mengukur hingga yang terbaik yang ditawarkan
Web. Taruhannya tinggi bagi mereka yang melakukannya dengan
benar — atau salah. Penelitian Forrester berulang kali menegaskan ada
hubungan yang kuat antara kualitas CX dan loyalitas perusahaan, yang
pada gilirannya meningkatkan pendapatan (Schmidt-Subramanian et
al., 2013).
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Cont..
 Digital business/Bisnis digital adalah bisnis sosial, 

seluler, dan fokus pada Web.

 Business model adalah bagaimana bisnis
menghasilkan uang.

 Digital business model mendefinisikan bagaimana
bisnis menghasilkan uang secara digital.

 Customer experience(CX) adalah tentang
membangun infrastruktur digital yang
memungkinkan pelanggan untuk melakukan apa pun
yang ingin mereka lakukan, melalui saluran apa pun
yang mereka pilih untuk melakukannya
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TEKNOLOGI DIGITAL DARI TAHUN 2010 s- DI 
CLOUD, HANDHELD, DAN DAPAT DIANDALKAN

 Konsumen berharap untuk berinteraksi dengan bisnis
kapan saja di mana saja melalui aplikasi seluler atau
saluran sosial menggunakan teknologi yang mereka bawa
di kantong mereka.

 Aplikasi seluler telah mengubah cara, waktu, dan di mana
pekerjaan dilakukan.

 Karyawan dapat menjadi lebih produktif ketika mereka
bekerja dan berkolaborasi dengan mudah dari perangkat
genggam atau perangkat yang dapat dikenakan.
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Cloud Computing
 Cloud computing adalah gaya komputasi di mana layanan TI dikirimkan sesuai

permintaan dan dapat diakses melalui Internet. Contoh umum adalah
Dropbox, Gmail, dan Google Drive.

 Perusahaan dapat memperoleh aplikasi dan layanan digital terbaru sesuai
kebutuhan dan tanpa investasi besar di muka dengan beralih dari kepemilikan
sumber daya TI ke komputasi awan (Gambar 1.6).

 Komputasi awan berkisar dari menyimpan file Anda di Dropbox ke layanan
cloud lanjutan. Singkatnya, dengan cloud, sumber daya tidak lagi bergantung
pada pembelian sumber daya itu.

 Sebagai contoh, Amazon Elastic Compute Cloud, yang dikenal sebagai EC2,
menghilangkan kebutuhan untuk berinvestasi dalam perangkat keras di depan,
sehingga perusahaan dapat mengembangkan dan menyebarkan aplikasi lebih
cepat. EC2 memungkinkan perusahaan dengan cepat menambah kapasitas
penyimpanan seiring perubahan persyaratan komputasi mereka.

 EC2 mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan ruang server dari
minggu ke menit.
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Gambar 1.6 Cloud computing adalah evolusi penting dalam penyimpanan data, 
perangkat lunak, aplikasi, dan pengiriman layanan TI. Contohnya adalah Apple 
iCloud — layanan cloud yang digunakan untuk penyimpanan online dan 
sinkronisasi email, file media, kontak, kalender, dan banyak lagi.
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Machine-to-Machine Technology
 Sensor dapat tertanam di sebagian besar produk. Objek yang menghubungkan

diri ke Internet termasuk mobil, monitor jantung, lampu lalu lintas, dan
peralatan.

 Sensor dirancang untuk mendeteksi dan bereaksi, seperti wiper depan hujan-
sensing Ford yang menggunakan sensor optik canggih untuk mendeteksi
intensitas hujan atau hujan salju dan menyesuaikan kecepatan wiper yang
sesuai.

 Teknologi Machine-to-Machine (M2M) memungkinkan produk sensor-
embedded untuk berbagi data real time yang dapat diandalkan melalui sinyal
radio.

 M2M dan Internet of Things (IoT) secara luas digunakan untuk
mengotomatisasi proses bisnis dalam industri mulai dari transportasi hingga
perawatan kesehatan.

 Dengan menambahkan sensor ke truk, turbin, jalan raya, meter listrik, monitor
jantung, mesin penjual otomatis, dan peralatan lain yang mereka jual,
perusahaan dapat melacak dan mengelola produk mereka dari jarak jauh.

Internet of things (IoT) mengacu pada satu set kemampuan diaktifkan ketika hal-hal fisik terhubung ke Internet 

melalui sensor.
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Big Data
 Peningkatan volume data dapat bernilai, tetapi hanya jika mereka diproses dan tersedia

kapan dan di mana mereka dibutuhkan.
 Masalahnya adalah bahwa jumlah, variasi, struktur, dan kecepatan data yang dihasilkan

atau dikumpulkan oleh perusahaan berbeda secara signifikan dari data tradisional.
 Data besar adalah high-volume, sebagian besar data teks disebut. Big data streaming dari

beberapa saluran dan sumber, termasuk:
❑Perangkat seluler dan sensor M2M tertanam dalam segala hal mulai dari landasan pacu

bandara hingga chip kasino.
❑Konten sosial dari teks, tweet, posting, blog.
❑Clickstream data dari pencarian Web dan Internet.
❑Data video dan foto dari konten ritel dan buatan pengguna.
❑Transaksi keuangan, medis, penelitian, pelanggan, dan B2B.

 Data besar 80 hingga 90 persen tidak terstruktur.
 Data tidak terstruktur tidak memiliki format yang dapat diprediksi seperti formulir

aplikasi kartu kredit. Volume besar data tidak terstruktur yang membanjiri perusahaan
terlalu banyak untuk teknologi tradisional untuk diproses dan dianalisa dengan cepat.

 Data besar cenderung lebih sensitif terhadap waktu daripada data tradisional (atau
kecil).
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CAREER INSIGHT 1 . 1 HOT CAREER
Data Scientist
 Big data, alat analisis, jaringan yang kuat, dan kekuatan

pemrosesan yang lebih besar telah berkontribusi pada
pertumbuhan bidang ilmu data.

 Perusahaan membutuhkan orang-orang yang mampu
menganalisis dan menemukan wawasan dalam data yang
diambil dari sensor, aplikasi M2M, media sosial, teknologi
wearablet, pengujian medis, dan sebagainya.

 Permintaan untuk ilmuwan data melebihi persediaan bakat.
Diproyeksikan bahwa pilihan karir ilmuwan data akan tumbuh
19 persen pada 2020 — hanya dilampaui oleh desainer video
game. Kelangkaan bakat telah menaikkan gaji. Menurut data
Glassdoor (glassdoor.com, 2014), gaji rata-rata untuk ilmuwan
data di Amerika Serikat adalah $ 117.500. Sebaliknya, seorang
analis bisnis menghasilkan rata-rata $ 61.000.
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Profil Ilmuwan Data di Facebook, LinkedIn, 
dan Bitly
 Jeff Hammerbacher dari Facebook. Jeff membantu Facebook

memahami volume besar data pengguna ketika dia bergabung dengan
perusahaan pada tahun 2006. Tim sains data Facebook menganalisis
data yang dilaporkan sendiri di setiap halaman Facebook pengguna
untuk menargetkan iklan berdasarkan hal-hal yang sebenarnya disukai
pengguna.

 DJ Patil dari LinkedIn. DJ bekerja di LinkedIn sebagai ilmuwan data
kepala. Banyak produk keren di LinkedIn dibangun menggunakan data
dari pelaporan diri dan pembelajaran mesin.

 Bitary's Hilary Mason. Hilary adalah kepala ilmuwan di Bitly, yang
menawarkan layanan pemendekan dan pengalihan URL dengan
pelacakan tautan real time. Bitly melihat perilaku dari miliaran orang
setiap bulan dengan menganalisis puluhan juta tautan yang dibagikan
per hari, yang diklik ratusan juta kali. The clickstreams menghasilkan
sejumlah besar data real time. Menggunakan analitik data, Hillary dan
timnya mendeteksi dan memecahkan masalah bisnis yang tidak
terbukti.
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SOCIAL-MOBILE-CLOUD MODEL
 Hubungan antara teknologi sosial, seluler, dan cloud

ditunjukkan pada Gambar 1.7. Cloud terdiri dari pusat data besar
yang dapat diakses melalui Internet dan membentuk inti dengan
menyediakan akses 24/7 ke penyimpanan, aplikasi, dan layanan.

 Handheld dan Perangkat yang dapat dikenakan, seperti Google
Glass, Pebble, dan Sony Smartwatch (Gambar 1.8), dan
penggunanya membentuk tepi. Saluran sosial menghubungkan
inti dan tepi. Integrasi SoMoClo menciptakan infrastruktur
teknis dan layanan yang diperlukan untuk bisnis digital.

 Infrastruktur ini memungkinkan untuk memenuhi harapan
karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis mengingat hampir semua
orang terhubung (sosial), ke mana pun mereka pergi (seluler),
dan memiliki akses 24/7 ke data, aplikasi, dan layanan lain
(cloud)
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Figure 1.8Figure 1.7
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Berikut tiga contoh pengaruhnya:
 Pengaruh sosial yang kuat memengaruhi iklan dan pemasaran: Koneksi

dan umpan balik melalui jejaring sosial telah mengubah keseimbangan
pengaruh. Konsumen lebih cenderung mempercayai tweet dari orang biasa
daripada rekomendasi yang dibuat oleh dukungan selebriti. Dan, sentimen
negatif yang diposkan atau di-tweet dapat merusak merek.

 Perangkat konsumen menjadi digital dan menawarkan layanan baru.
Gelang Nike Fuelband membantu pelanggan melacak aktivitas olah raga dan
kalori yang terbakar. Perangkat ini terhubung ke aplikasi seluler yang
memungkinkan pengguna memposting kemajuan mereka di Facebook.

 Langkah eBay ke teknologi cloud meningkatkan pengalaman penjual
dan pembeli. Pasar online terbesar di dunia, eBay, memindahkan
infrastruktur TI ke cloud. Dengan komputasi cloud, eBay mampu
memperkenalkan jenis halaman arahan dan pengalaman pelanggan baru tanpa
penundaan yang terkait dengan keharusan membeli sumber daya komputasi
tambahan.
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DIGITAL BUSINESS MODELS
 Model bisnis adalah cara perusahaan menghasilkan

pendapatani.

 Model bisnis digital menentukan bagaimana bisnis
menghasilkan uang melalui teknologi digital.

 Perusahaan yang mengadopsi model bisnis digital lebih
diposisikan untuk memanfaatkan peluang bisnis, menurut
laporan Accenture Technology Vision 2013 (Accenture,
2013). Gambar 1.9 berisi contoh teknologi baru yang
menghancurkan model bisnis lama dan menciptakan
model baru.
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Gambar 1.9 Model bisnis digital mengacu pada 
bagaimana perusahaan melibatkan pelanggan mereka 
secara digital untuk menciptakan nilai melalui situs 
web, saluran sosial, dan perangkat seluler.

Twitter mendominasi
pelaporan berita dan acara
karena masih terjadi.

Facebook menjadi jaringan
berbagi paling kuat di dunia.

Teknologi Location-aware
melacak barang melalui
produksi dan pengiriman
untuk mengurangi waktu
terbuang dan
ketidakefisienan dalam rantai
pasokan dan transaksi bisnis-
tobisnis (B2B) lainnya.

Smartphones, tablet, 
perangkat sentuh lain, dan
aplikasinya mengubah
bentuk bagaimana organisasi
berinteraksi dengan
pelanggan — dan bagaimana
pelanggan ingin bisnis
berinteraksi dengan mereka
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Gambar 1.10 MayDay dukungan teknis 
Video Chat
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Cara-cara di mana pemimpin pasar bertransisi ke
model bisnis digital meliputi hal-hal berikut:

 Amazon mendapatkan keunggulan kompetitif dengan
dukungan teknologi tinggi.

 Pemandu bakat NBA mengandalkan analisis olahraga
dan sistem pencarian tingkat lanjut.

 Dasbor menjaga staf lantai kasino selalu mendapat
informasi tentang permintaan pemain.
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Questions
1. Mengapa TI menjadi faktor utama dalam kinerja dan

kesuksesan bisnis?

2. Jelaskan mengapa bermanfaat untuk belajar IT hari
ini.

3. Mengapa prospek pekerjaan TI kuat?
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2.Manajemen dan Peningkatan 
Proses Bisnis

 Semua fungsi dan departemen di perusahaan memiliki
tugas yang perlu diselesaikan untuk menghasilkan
keluaran, atau kiriman, untuk memenuhi tujuan mereka.
Proses bisnis adalah serangkaian langkah di mana
organisasi mengoordinasi dan mengatur tugas untuk
menyelesaikan pekerjaan.

 Dalam istilah yang paling sederhana, suatu proses terdiri
dari kegiatan yang mengubah input menjadi output
dengan melakukan pekerjaan.
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Cont.

 Pentingnya proses bisnis yang efisien dan perbaikan proses
yang berkelanjutan tidak dapat terlalu ditekankan.
Mengapa? Karena 100 persen kinerja perusahaan adalah
hasil dari prosesnya.

 Memaksimalkan penggunaan masukan untuk melakukan
kegiatan serupa lebih baik daripada pesaing adalah faktor
penentu keberhasilan. IT at Work 1.3 menjelaskan
perolehan kinerja di AutoTrader.com, pasar belanja online
terbesar di industri otomotif, setelah mendesain ulang
proses pesanan-ke-tunai.
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 Tujuan menentukan manfaat yang diinginkan atau
peningkatan kinerja yang diharapkan.

 Mereka tidak dan tidak seharusnya menggambarkan apa
yang Anda rencanakan untuk dilakukan, bagaimana Anda
merencanakan untuk melakukannya, atau apa yang Anda
rencanakan untuk menghasilkan, yang merupakan fungsi
dari proses.
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THREE COMPONENTS OF BUSINESS 
PROCESSES

Inputs
bahan mentah, 

data, pengetahuan, 
keahlian

Activities
pekerjaan yang 

mengubah input & 
bertindak atas data 
dan pengetahuan

Deliverables
produk, layanan, 

rencana, atau 
tindakan Masukan

Kegiatan Proses
Bisnis

Business Process
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Cont.
Proses bisnis memiliki tiga komponen dasar, seperti yang ditunjukkan
pada Gambar 1.18. Mereka melibatkan orang, teknologi, dan informasi.
Contoh proses bisnis umum adalah:
 Akuntansi: Faktur; rekonsiliasi akun; auditing
 Keuangan: Kartu kredit atau persetujuan pinjaman; memperkirakan

risiko kredit dan persyaratan pembiayaan
 Sumber daya manusia (SDM): Merekrut dan mempekerjakan;

menilai kepatuhan terhadap peraturan; mengevaluasi kinerja
pekerjaan

 TI atau sistem informasi: Membangkitkan dan mendistribusikan
laporan dan visualisasi data; analitik data; pengarsipan data

 Pemasaran: Penjualan; promosi produk; desain dan implementasi
kampanye penjualan; kualifikasi memimpin

 Produksi dan operasi: Pengiriman; menerima; kontrol kualitas;
manajemen persediaan

 Proses bisnis lintas fungsional: Melibatkan dua atau lebih fungsi,
misalnya, pemenuhan pesanan dan pengembangan produk
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Characteristics of Business Processes
 Proses bisa formal atau informal. Proses formal didokumentasikan dan

memiliki langkah-langkah yang mapan.

 Proses pengambilan pesanan dan persetujuan kredit adalah contoh.

 Proses formal yang rutin disebut sebagai standard operating
procedures (SOP).

 SOP adalah cara yang terdefinisi dengan baik dan terdokumentasi
untuk melakukan sesuatu.

 Dokumen SOP efektif yang akan melakukan tugas; bahan apa yang
digunakan; dan di mana, bagaimana, dan kapan tugas harus
dilakukan.

 SOP diperlukan untuk penanganan makanan, bahan berbahaya, atau
situasi yang melibatkan keselamatan, keamanan, atau kepatuhan.
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 Sebaliknya, proses informal biasanya tidak terdokumentasi, memiliki
masukan yang mungkin belum diidentifikasi, dan intensif
pengetahuan.

 Meskipun perusahaan akan lebih memilih untuk memformalkan
proses informal mereka untuk lebih memahami, berbagi, dan
mengoptimalkannya, dalam banyak situasi proses pengetahuan tetap
berada di kepala orang.

 Proses berkisar dari lambat, kaku hingga bergerak cepat, adaptif.

 Proses yang kaku dapat disusun agar tahan terhadap perubahan,
seperti yang menegakkan peraturan keamanan atau kepatuhan. Proses
adaptif dirancang untuk menanggapi perubahan atau kondisi yang
muncul, terutama dalam pemasaran dan TI.
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Process Improvement
 Mengingat bahwa keberhasilan perusahaan

bergantung pada efisiensi proses bisnisnya, bahkan
perbaikan kecil dalam proses kunci memiliki hasil
yang signifikan.

 Proses bisnis yang buruk, cacat, atau usang
memboroskan sumber daya, meningkatkan biaya,
menyebabkan keterlambatan, dan menjengkelkan
pelanggan. Mis. Pesanan tidak dipenuhi tepat waktu
atau tidak benar, tingkat pengembalian meningkat,dll.
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Cont..
 Proses perlu diperiksa untuk menentukan apakah masih

diperlukan.

 Setelah proses yang tidak perlu diidentifikasi dan dihilangkan,
yang tersisa dirancang ulang (atau direkayasa ulang) untuk
mengotomatisasi atau merampingkannya. Metode dan upaya
untuk menghilangkan langkah-langkah yang terbuang dalam
suatu proses disebut sebagai businessprocess reengineering
(BPR).

 Tujuan BPR adalah untuk menghilangkan proses yang tidak
diperlukan, proses yang tidak bernilai tambah, kemudian
menyederhanakan dan mengotomatiskan proses yang tersisa
untuk secara signifikan mengurangi waktu siklus, tenaga kerja,
dan biaya.
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Business Process Management
 BPR adalah bagian dari disiplin Business Process

Management (BPM) yang lebih besar, yang terdiri dari
metode, alat, dan teknologi untuk mendukung dan
terus meningkatkan proses bisnis.

 Tujuan dari BPM adalah untuk membantu perusahaan
menjadi lebih gesit dan efektif dengan memungkinkan
mereka untuk lebih memahami, mengelola, dan
menyesuaikan proses bisnis mereka. Vendor,
konsultan, dan perusahaan teknologi menawarkan
keahlian, layanan, suite perangkat lunak, dan
peralatan BPM.
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Questions
1. Apa itu proses bisnis? Berikan tiga contoh.

2. Apa perbedaan antara hasil dan tujuan bisnis?

3. Buat daftar dan berikan contoh dari tiga komponen proses
bisnis.

4. Jelaskan perbedaan antara proses formal dan informal.

5. Apa yang dimaksud dengan prosedur operasi standar
(SOP)?

6. Apa tujuan Business Process Management (BPM)?
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3. The Power of Competitive 
Advantage

 Dalam bisnis, seperti dalam olahraga, perusahaan ingin
menang — pelanggan, pangsa pasar, dan sebagainya.

 Pada dasarnya, hal itu membutuhkan keunggulan di atas
pesaing dengan menjadi yang pertama untuk mengambil
keuntungan dari peluang pasar, memberikan pengalaman
pelanggan yang hebat, melakukan sesuatu dengan baik
sehingga orang lain tidak dapat dengan mudah meniru,
atau meyakinkan pelanggan mengapa itu adalah alternatif
yang lebih berharga daripada kompetisi.
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BUILDING BLOCKS OF COMPETITIVE 
ADVANTAGE
 Agility berarti mampu merespons dengan cepat.

 Responsivitas berarti bahwa kapasitas TI dapat
dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan sesuai
kebutuhan, yang pada dasarnya membutuhkan
komputasi cloud.

 Fleksibilitas berarti memiliki kemampuan untuk
dengan cepat mengintegrasikan fungsi-fungsi bisnis
baru atau untuk dengan mudah mengkonfigurasi
ulang perangkat lunak atau aplikasi.
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Competitive Advantage
Dua komponen utama dari profitabilitas perusahaan
adalah:

1. Struktur industri: Struktur industri menentukan
kisaran profitabilitas pesaing rata-rata dan bisa sangat
sulit untuk diubah.

2. Keunggulan kompetitif: Ini adalah keunggulan yang
memungkinkan perusahaan untuk mengungguli
pesaing rata-ratanya. Keunggulan kompetitif dapat
dipertahankan hanya dengan terus mengejar cara-
cara baru untuk bersaing.
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STRATEGIC PLANNING AND COMPETITIVE 
MODELS
 Perencanaan strategi sangat penting untuk semua

organisasi, termasuk lembaga pemerintah, penyedia
layanan kesehatan, lembaga pendidikan, militer, dan
lembaga nonprofit lainnya.

 Mulai dengan membahas analisis strategis dan
kemudian menjelaskan kegiatan atau bagian
komponen dari perencanaan strategis.
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What Is Strategic (SWOT) Analysis?
 SWOT adalah metode perencanaan strategis yang

digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths),
kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan
ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi
bisnis.

 Contohnya adalah:
 Kekuatan: Proses yang dapat diandalkan; kelincahan; tenaga kerja

termotivasi

 Kelemahan: Kurangnya keahlian; pesaing dengan infrastruktur TI yang
lebih baik

 Peluang: Pasar berkembang; kemampuan untuk menciptakan pasar atau
produk baru

 Ancaman: Perang harga atau reaksi sengit lainnya dari pesaing; keusangan
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Cont..
SWOT hanyalah panduan. Nilai analisis SWOT tergantung
pada bagaimana analisis dilakukan. Berikut beberapa aturan
untuk diikuti:
 Bersikaplah realistis tentang kekuatan dan kelemahan organisasi Anda.

 Bersikaplah realistis tentang besarnya peluang dan ancaman.

 Harus spesifik dan jaga analisisnya sederhana, atau sesederhana
mungkin.

 Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan Anda dalam
kaitannya dengan pesaing (lebih baik atau lebih buruk dari pesaing).

 Harapkan pandangan yang bertentangan karena SWOT bersifat
subjektif, memandang ke depan, dan berdasarkan asumsi.

Analisis SWOT sering dilakukan pada awal proses perencanaan strategis.
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What Is Strategic Planning?
 Perencanaan strategis adalah serangkaian proses di mana

organisasi memilih dan mengatur bisnis atau layanannya
untuk menjaga organisasi tetap sehat atau dapat berfungsi
bahkan ketika kejadian yang tidak terduga mengganggu
satu atau lebih bisnis, pasar, produk, atau layanannya.

 Perencanaan strategis melibatkan pemindaian/scanning
dan prediksi lingkungan, atau analisis SWOT, untuk setiap
bisnis relatif terhadap pesaing di pasar atau lini produk
bisnis. Langkah selanjutnya dalam proses perencanaan
strategis adalah strategi.
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What Is Strategy?
Strategi menentukan rencana bagaimana suatu bisnis akan mencapai
misi, tujuan, dan tujuannya. Rencana tersebut menetapkan persyaratan
keuangan, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan. Strategi
membahas masalah-masalah mendasar seperti posisi perusahaan dalam
industrinya, sumber daya dan pilihannya yang tersedia, dan arah masa
depan. Strategi menjawab pertanyaan seperti:

 Apa arah jangka panjang dari bisnis?

 Apa rencana keseluruhan untuk mengerahkan sumber daya?

 Apa trade-off yang diperlukan? Sumber daya apa yang perlu dibagikan?

 Apa posisi kita dibandingkan dengan pesaing?

 Bagaimana kita mencapai keunggulan kompetitif atas pesaing untuk
mencapai atau memaksimalkan profitabilitas?

Dua metodologi yang paling terkenal dikembangkan oleh Michael Porter.
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Figure 1.19 Porter’s competitive forces model.
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 Dasar model kekuatan kompetitif Sebelum memeriksa
model, akan sangat membantu untuk memahami bahwa
itu didasarkan pada konsep dasar profitabilitas dan margin
keuntungan:

PROFIT = TOTAL REVENUES minus TOTAL COSTS

 Keuntungan meningkat dengan meningkatkan pendapatan
total dan / atau menurunkan total biaya. Profit menurun
ketika total pendapatan menurun dan / atau total biaya
meningkat:

PROFIT MARGIN = SELLING PRICE minus COST OF THE ITEM
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TABLE 1.2 Strategies for Competitive Advantage
Strategy Description

Cost leadership Menghasilkan produk / layanan dengan biaya terendah di
industri.

Differentiation Menawarkan berbagai produk, layanan, atau fitur produk.

Niche Pilih segmen ruang lingkup sempit (dan jadilah yang terbaik
dalam kualitas, kecepatan, atau biaya di segmen itu.

Growth Tingkatkan pangsa pasar, dapatkan lebih banyak pelanggan,
atau jual lebih banyak jenis produk.

Alliance Bekerja dengan mitra bisnis dalam kemitraan, aliansi, usaha
patungan, atau perusahaan virtual.

Innovation Memperkenalkan produk / layanan baru; memasukkan fitur
baru dalam produk / layanan yang ada; mengembangkan
cara-cara baru untuk menghasilkan produk / jasa.

Strategy Description

Cost leadership Menghasilkan produk / layanan dengan biaya terendah di
industri.

Differentiation Menawarkan berbagai produk, layanan, atau fitur produk.

Niche Pilih segmen ruang lingkup sempit (dan jadilah yang terbaik
dalam kualitas, kecepatan, atau biaya di segmen itu.

Growth Tingkatkan pangsa pasar, dapatkan lebih banyak pelanggan,
atau jual lebih banyak jenis produk.

Alliance Bekerja dengan mitra bisnis dalam kemitraan, aliansi, usaha
patungan, atau perusahaan virtual.

Innovation Memperkenalkan produk / layanan baru; memasukkan fitur
baru dalam produk / layanan yang ada; mengembangkan cara-
cara baru untuk menghasilkan produk / jasa.
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Cont..
Strategy Description

Cost leadership Menghasilkan produk / layanan dengan biaya terendah
di industri.

Differentiation Menawarkan berbagai produk, layanan, atau fitur
produk.

Niche Pilih segmen ruang lingkup sempit (dan jadilah yang 
terbaik dalam kualitas, kecepatan, atau biaya di segmen
itu.

Growth Tingkatkan pangsa pasar, dapatkan lebih banyak
pelanggan, atau jual lebih banyak jenis produk.

Alliance Bekerja dengan mitra bisnis dalam kemitraan, aliansi, 
usaha patungan, atau perusahaan virtual.

Innovation Memperkenalkan produk / layanan baru; memasukkan
fitur baru dalam produk / layanan yang ada; 
mengembangkan cara-cara baru untuk menghasilkan
produk / jasa.

Strategy Description

Operational 
effectiveness

Meningkatkan cara di mana proses bisnis internal dijalankan
sehingga perusahaan melakukan kegiatan serupa lebih baik
daripada para pesaingnya.

Customer orientation Berkonsentrasilah pada kepuasan pelanggan

Time Perlakukan waktu sebagai sumber daya, kemudian kelola dan
gunakan untuk keuntungan perusahaan

Entry barriers Buat hambatan masuk. Dengan memperkenalkan produk
inovatif atau menggunakan TI untuk memberikan layanan
yang luar biasa, perusahaan dapat menciptakan hambatan
masuk untuk mencegah pendatang baru.

Customer or supplier
lock-in

Dorong pelanggan atau pemasok untuk tetap bersama Anda
daripada pergi ke pesaing. Mengurangi daya tawar pelanggan
dengan mengunci mereka.

Increase switching 
costs 

Mencegah pelanggan atau pemasok pergi ke pesaing karena
alasan ekonomi.
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Questions
1. Apa karakteristik dari organisasi tangkas?

2. Jelaskan konsumerisasi IT.

3. Apa dua komponen utama dari profitabilitas 
perusahaan?

4. Tentukan keunggulan kompetitif.

5. Jelaskan perencanaan strategis.

6. Jelaskan analisis SWOT.

7. Jelaskan model lima kekuatan Porter, dan berikan contoh 
setiap kekuatan.
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4. Enterprise Technology Trends
 Pada akhir presentasi iPhone-nya di MacWorld 2007, 

pemimpin visioner Apple, Steve Jobs.

 Dia mengatakan kepada kami bahwa Apple selalu
bergerak ke arah yang diharapkannya di masa depan.

 Lebih banyak aplikasi bisnis, lebih cepat docs di
desktops

 Lebih terlibat sosial, tetapi tunduk pada peraturan

 Lebih Near-field communication (NFC) Teknologi.

NFC adalah deskripsi naungan yang mencakup beberapa teknologi yang

berkomunikasi dalam jarak terbatas. Menggunakan radio frequency
identification (RFID) berbasiskan chip,
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Questions
1. Apa pentingnya pengenalan Apple dari toko musik

iPhone?

2. Apa tiga tren TI?

3. Apa tiga aplikasi bisnis Near-field communication 
(NFC)?
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5. How Your IT Expertise Adds 
Value to Your Performance
and Career

 Setiap inovasi teknologi memicu peluang dan
ancaman terhadap model dan strategi bisnis.

 Dengan pengecualian langka/jarang, setiap inisiatif
bisnis bergantung pada perpaduan TI, pengetahuan
tentang potensinya, persyaratan untuk sukses, dan,
sama pentingnya, keterbatasannya. Tetap saat ini
dalam teknologi yang muncul mempengaruhi pasar
sangat penting untuk karir pekerja pengetahuan,
pengusaha, manajer, dan pemimpin bisnis - bukan
hanya IT dan chief information officers(CIO).
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Figure 1.23 Pertanyaan strategis dan taktis kunci.
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Perusahaan apa yang dapat dilakukan 
tergantung di dalamnya
 Apa yang dapat dilakukan perusahaan bergantung pada

apa yang dapat dilakukan oleh teknologi informasi dan
sistem manajemen data mereka.

 Selama lebih dari satu dekade, pendekatan digital baru
yang kuat untuk melakukan bisnis — dan melewati hari
Anda — telah muncul. Dan ada bukti yang cukup untuk
mengharapkan perubahan yang lebih cepat dan dramatis
karena terobosan IT dan kemajuan.

 Memahami tren yang memengaruhi cara bisnis dilakukan
dan mendapatkan di depan tren tersebut memberi Anda
keunggulan dalam karier.
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IT CAREERS OUTLOOK
 Teknologi Digital Mendefinisikan dan Menciptakan 

Bisnis dan Pasar

 TI sebagai Karir: Sifat IS dan IT Work

 Prospek Pekerjaan IT
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Questions
1. Mengapa TI menjadi faktor utama dalam kinerja dan 

kesuksesan bisnis?

2. Jelaskan mengapa bermanfaat untuk belajar IT hari 
ini.

3. Mengapa prospek pekerjaan TI kuat?
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Terima Kasih
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