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3.1
Application Software



What is 
App Software?

 Agar komputer dapat berjalan dengan baik perlu adanya sebuah 
piranti lunak (software) aplikasi yang dapat membantu user 
memanfaatkan kemampuan komputer seutuhnya.

 Application Software memiliki banyak kegunaan, diantaranya :
 Untuk membuat aktivitas bisnis semakin efisien (Word processing, 

spreadsheet, database, presentation, ect)

 Untuk membantu user dalam mengerjakan proyek yang 
memerlukan grafik serta multimedia (CAD, Desktop Publishing, 
Paint/Image Editing, ect)

 Untuk mendukung tugas-tugas rumahan, pribadi maupun 
pendidikan (Travel and Mapping, Enterteinment, Educational and 
Reference, ect)

 Untuk memfasilitasi komunikais antar user (Web browser, e-mail, 
Instant Messaging, Blogging, ect)



The Form of 
App Software

 Packaged Software : diproduksi secara massal dan bisa 
didapatkan secara mudah, untuk memenuhi kebutuhan berbagai 
jenis user

 Custom Software : menjalankan fungsi spesifik pada bisnis atau 
industri, yang muncul saat perusahaan tidak dapat menemukan 
yang ia butuhkan pada Pacakaged Software

 Web Application : website yang memungkinkan user untuk 
mengakses dan berinteraksi dengan software melalui berbagai 
macam device, selama terkoneksi dengan Internet (email, game)

 Opensource : software yang disediakan untuk digunakan, 
dimodifikasi dan didistribusikan secara bebas. 

 Shareware dan Freeware : Shareware, software yang memberikan 
trail di pemakaian awal. Freeware, software gratis yang 
bercopyright

 Public Domain software : software yang didonasikan untuk 
penggunaan secara publik tanpa dipungut biaya



The Role of 
System 
Software

 System Software menjadi interface antara user, application 
software dan hardware komputer. 

 Untuk dapat menggunakan Application Software, komputer harus 
menjalankan System Software terlebih dahulu, terutama, OS.



3.2
Types of 

Business Application 
Software



3.2.1
Supply Chain 

Management (SCM)



Supply Chain 
Management 
(SCM)

 Rantai pasokan (Supply Chain) merujuk pada
 Arus bahan baku, informasi, uang, serta layanan dari pemasok 

bahan baku mentah, melalui pabrik dan gudang, hingga ke 
pelanggan akhir. Juga meliputi berbagai pengaturan dan proses 
yang membuat dan mengirim produk, informasi serta layanan ke 
pelanggan

 Terdiri dari aktivitas pembelian, arus pembayaran, penanganan 
bahan baku, perencanaan, dll

 Manajemen Rantai Pasokan (Supplu Chain Management)
 Aplikasi perusahaan yang berfungsi untuk merencanakan, 

mengatur, dan mengoptimalkan 1/lebih aktivitas rantai pasokan.  



How SCM 
Works?

 Contoh Supply Chain Management milik Coca Cola  video

../Image/Coca Cola Supply Chain - YouTube.MKV


Supply Chain 
Management 
with IT Support

Masalah SolusiTI

Komunikasi lambat Menggunakan peralatan nirkabel untuk mencari 
lokasi kendaraan, agar dapat memperlancar kontak 
tenaga penjualan dengan kantor pusat

Kesulitan konfigurasi produk Menggunakan SPK dan expert system untuk 
menganalisa dengan cepat

Pemilihan dan koordinasi 
pemasok

Menggunakan SPK untuk menentukan pemasok 
mana yang akan digunakan

Mempersingkat waktu beli dan 
jual

Pemanfaatan e-commerce

Mengendalikan tingkat 
persediaan

Hanya memproduksi barang setelah pesanan 
diterima secara online. 

Prediksi permintaan yang 
berfluktuasi

Menggunakan expert system

Memperlancar arus dalam 
rantai pasokan

Otomatisasi arus bahan baku, uang dan informasi



SCM Software

 SCM by Oracle https://cloud.oracle.com/scm-cloud

 SCM by SAP https://www.sap.com/products/supply-chain-iot/scm.html

https://cloud.oracle.com/scm-cloud
https://www.sap.com/products/supply-chain-iot/scm.html


3.2.2
Enterprise Resource 

Planning (ERP)



Enterprise 
Resource 
Planning (ERP)

 Enterprise Resource Planning (Perencanaan Sumber Daya 
Perusahaan)  Piranti lunak yang mengintegrasikan 
perencanaan, manajemen, dan penggunaan semua sumber daya 
di seluruh perusahaan

 Tujuannya, untuk mengintegrasikan semua departemen dan arus 
informasi fungsional di seluruh perusahaan ke dalam sebuah 
sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan 
perusahaan. 

 ERP menjanjikan manfaat dari peningkatan efisiensi hingga 
perbaikan kualitas, produktivitas dan profitabilitas. 



The 
Implementation 
of ERP

 Perusahaan dapat mengembangkan sendiri sebuah software yang 
dapat mengintegrasikan dan menghubungkan software fungsional 
yang ada di seluruh perusahaan.

 Perusahaan juga dapat langsung menerapkan software ERP 
komersial, seperti SAP. Sampai saat ini SAP masih merupakan 
software ERP komersial terdepan. Pilihan ini biasanya memakan 
waktu dan biaya yang lebih sedikit dibandingkan dengan 
perusahaan megembangkan sendiri sistem ERP nya. 



The Evolution of 
ERP

Generasi 
II

Generasi 
I

• Memanfaatkan 
informasi utk efisiensi 
transaksi, pengambilan 
keputusan dan e-
business

• Mengatasi perubahan 
secara real-time

• Aktivitas rutin 
perusahaan

• Berpusat sekitar 
transaksi bisnis



ERP Application

 Odoo  https://www.odoo.com/

 ERPNext https://erpnext.com/

 Dolibarr  https://www.dolibarr.org/

 Opentaps  http://www.opentaps.org/

https://www.odoo.com/
https://erpnext.com/
https://www.dolibarr.org/
http://www.opentaps.org/


3.2.3
Customer Relationship 

Management (CRM)



Customer 
Relationship 
Management 
(CRM)

 Customer Relationship Management (Manajemen Hubungan 
Pelanggan)  kegiatan keseluruhan perusahaan untuk 
memperoleh dan mempertahankan pelanggan, memanfaatkan 
dukungan TI

 CRM menganggap pelanggan sebagai inti dari bisnis dan 
keberhasilan perusahaan bergantung pada hubungan dengan 
pelanggan yang dikelola secara efektif. 

 Fokus pada hubungan pelanggan jangka panjang dan 
berkelanjutan, yang nantinya akan menambah nilai bagi 
pelanggan dan perusahaan. 



CRM App 
Clasification

Berhadapan 
dg Pelanggan

• Semua area tempat pelanggan berinteraksi langsung dg perusahaan

• Customer Service, Help Desk

Bersentuhan 
dg Pelanggan

• Pelanggan berinteraksi langsung dg aplikasi

• Aplikasi layanan mandiri, aplikasi e-commerce umum

Inteligensi atas 
Pelanggan

• Bertujuan utk menganalisis berbagai hasil pemrosesan operasional, penggunaan berbagai hasil analisis tsb utk 
meningkatkan CRM

• Pelaporan, Data Warehousing dan Data Mining

Jaringan online

• Berbagai metode yg menyediakan peluang utk membangun hubungan personal dg berbagai orang dlm bisnis

• Chatting room, daftar diskusi



E-CRM
E-CRM

Penggunaan 
teknologi internet 
dan alat elektronik 

lainnya utk 
mengelola hubungan 

pelanggan

Layanan 
Dasar

Layanan 
Berpusat 

pada 
pelanggan

Layanan 
Pemberi 

nilai 
tambah

Layanan minimal yg dibutuhkan kecepatan dan keakuratan 
layanan Website yg diberikan, efektivitas situs, dan pemenuhan 
pesanan

Penelusuran pesanan, konfigurasi dan 
penyesuaian, keamanan dan kepercayaan. 
Layanan yg penting bagi pelanggan

Layanan ekstra seperti lelang online, 
pelatihan serta pendidikan online



CRM 
Application

 EspoCRM  https://www.espocrm.com/

 SuiteCRM  https://suitecrm.com/

 OroCRM  https://www.orocrm.com/

 CiviCRM  https://civicrm.org/

 FatFreeCRM  http://www.fatfreecrm.com/

 Zurmo  http://zurmo.org/

https://www.espocrm.com/
https://suitecrm.com/
https://www.orocrm.com/
https://civicrm.org/
http://www.fatfreecrm.com/
http://zurmo.org/
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