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Learning Outcomes

1. Jelaskan potensi dukungan eksekutif, manajerial, dan operasional
sistem perusahaan, faktor keberhasilannya, dan alasan kegagalannya.

2. Identifikasi platform sosial perusahaan terkemuka dan
kemampuannya.

3. Jelaskan fungsi sistem Enterprise Resource Planning (ERP), risiko
implementasi, dan bagaimana investasi ERP dibenarkan.

4. Jelaskan perencanaan dan peramalan, sumber dan pembelian, dan
dukungan distribusi yang disediakan oleh sistem Supply Chain
Management (SCM).

5. Jelaskan sistem customer relationship management (CRM) dan
perannya dalam perolehan pelanggan, retensi, dan nilai masa pakai
pelanggan.
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Chapter Snapshot

Banyak perusahaan dalam bisnis selama lebih dari 25 tahun memiliki
sistem informasi mission-critical yang berjalan pada komputer
mainframe dan perangkat lunak yang diimplementasikan pada 1980-an
atau 1990-an.
Sistem warisan ini menjalankan proses bisnis inti yang dapat menangani

puluhan juta transaksi. Kerugian dari inti warisan adalah bahwa mereka
sulit dan mahal untuk dipelihara, diperbarui, dan berinteraksi secara
aman dengan aplikasi bisnis terdepan.
Ketika perusahaan memutuskan untuk memperbarui, mereka

berinvestasi dalam sistem perusahaan. Sistem perusahaan — ERP, SCM,
dan CSM — diintegrasikan oleh koneksi mereka ke repositori data pusat
yang memungkinkan mereka untuk menyelaraskan dan berbagi data
terbaru, seperti diilustrasikan dalam Gambar 10.1.
Dalam Bab 10, Anda akan mempelajari manfaat, keterbatasan, dan

risiko implementasi sistem perusahaan lintas fungsi dan aplikasi bisnis
yang mendukung strategi bisnis, manajer, dan karyawan — dan
hubungan dengan pemasok dan pelanggan.
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Gambar 10.1 Integrasi sistem perusahaan dicapai melalui akses ke data bersama.
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CASE 10.1 OPENING CASE  
Strategic Technology Trend—3D Printing

3D PRINTING, MANUFACTURING TAMBAHAN
Dengan pencetakan 3D, model digital yang dibuat komputer digunakan untuk
membuat objek dunia nyata. Pencetakan 3D, yang juga disebut manufaktur
bahan tambahyan (aditif), telah menghasilkan mainan, perhiasan, makanan,
suku cadang, dan banyak lagi.
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Menurut firma manajemen investasi
global Goldman Sachs: 3D PRINTING 
adalah 1 dari 8 teknologi yang secara
kreatif akan menghancurkan cara kita
melakukan bisnis.

Firma riset IT, Gartner memperkirakan: 3D 
PRINTING perangkat medis tidak hidup seperti
kaki palsu, dikombinasikan dengan pertumbuhan
populasi yang cepat dan perawatan kesehatan
yang tidak mencukupi di pasar negara
berkembang, kemungkinan akan menyebabkan
ledakan dalam permintaan teknologi.

Firma riset global McKinsey 
memperkirakan: Pencetakan 3D adalah
1 dari 12 teknologi yang mengganggu
yang dapat memberikan dampak
ekonomi besar pada ekonomi global 
pada tahun 2025.

Gambar 10.2 Prakiraan kuat untuk pencetakan 3D 
yang dibuat oleh perusahaan riset dan manajemen
investasi terkemuka — Goldman Sachs, Gartner, 
dan McKinsey.



TABLE 10.1 Opening Case Overview

Apa itu 3D printing? 
Bagaimana cara kerjanya?

3D printing, juga dikenal sebagai manufaktur bahan tambahan
(aditif), membangun objek lapis demi lapis. Manufaktur tradisional
biasanya menggunakan proses subtraktif, di mana bahan dipotong,
digiling, atau dicetak untuk membuat objek.

Sistem perusahaan
apa yang 
dipengaruhi oleh 3D 
printing?

Potensi 3D printing untuk merevolusi ERP (perencanaan sumber
daya perusahaan) dan SCM (manajemen rantai pasokan) berarti
bisnis dan profesional TI harus mengembangkan kerangka kerja
untuk mengevaluasi dampaknya.

Di mana teknologi
cetak 3D 
digunakan?

Teknologi 3D digunakan oleh perancang produk konsumen, insinyur
manufaktur otomotif, dan laboratorium gigi untuk membuat
prototipe, suku cadang pengganti, dan produk khusus sesuai
permintaan. Pengecer dan produsen sedang mengevaluasi aplikasi
3D printing.

Faktor-faktor apa
yang membatasi
penggunaan secara
luas?

3D printing belum mencapai titik di mana biaya, kecepatan, dan
skalabilitasnya dapat bersaing dengan manufaktur tradisional.
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Selama beberapa dekade, pencetakan 3D telah digunakan oleh
produsen untuk mengurangi biaya penelitian dan pengembangan (R&D).
Pencetakan 3D membuat produk lapis demi lapis, suatu proses yang
memiliki biaya overhead lebih sedikit dan memungkinkan untuk desain
yang lebih kompleks.

Dengan menggunakan teknologi ini, para insinyur dengan cepat
menciptakan prototipe fisik dari desain baru. Prototipe digunakan untuk
menguji kualitas desain dan untuk memeriksa cacat.

Sampai saat ini, printer 3D mahal. Harga turun secara signifikan dari
lebih dari $ 100.000 ke model yang harganya beberapa ratus dolar,
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 10.3. Gambar 10.4 menunjukkan
Urbee, mobil cetak 3D pertama. Urbee tidak hanya dirancang untuk
sangat hemat energi, proses pembuatannya juga bersih dan hemat
energi.
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Gambar 10.3 Printer 3D ditampilkan di Robot 
and Makers Milano Show.

Gambar 10.4 Urbee adalah mobil cetak 3D pertama di
dunia. Seluruh bodi mobil dicetak 3D menggunakan
printer Stratasys. Urbee dirancang agar sangat hemat
energi, termasuk proses pembuatan.

9



PENGHANCURAN KREATIF (CREATIVE DESTRUCTION): DAMPAK 
PENCETAKAN 3D PADA MANUFAKTUR DAN RETAIL
Dibandingkan dengan metode pembuatan dan prototipe
tradisional, pencetakan 3D menawarkan tingkat penyesuaian yang
tinggi, mengurangi biaya untuk desain yang rumit, dan biaya
overhead yang lebih rendah untuk suku cadang dan produk jangka
pendek.
 Creative Destruction adalah istilah yang diciptakan oleh Joseph

Schumpeter pada tahun 1942 untuk memperingatkan bahwa inovasi
dapat mengganggu industri di masyarakat kapitalistik; dan memaksa
perusahaan dan model bisnis yang sudah mapan untuk beradaptasi atau
gagal.

 Supply Chain dimulai dengan perolehan bahan mentah atau pengadaan
(pembelian) produk dan hasil melalui pembuatan, transportasi, dan
pengiriman — dan pembuangan atau daur ulang produk.

 3D bioprinting adalah aplikasi medis pencetakan 3D untuk menghasilkan
jaringan dan organ hidup.
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Contoh-contoh berikut menunjukkan potensi pencetakan
3D.
 Hardware Stores

Ketika pelanggan berbelanja untuk suku cadang, toko dapat
menggunakan printer 3D dengan semua spesifikasi pola untuk
mencetak di tempat dan sesuai permintaan. Toko perangkat keras
dapat memangkas inventaris dan ukuran toko mereka, dan
meningkatkan layanan pelanggan.

 Defense / Mempertahankan

Tenaga di lapangan dan peralatan mereka membutuhkan
perawatan rutin. Memiliki printer 3D di pos persediaan kecil di
lapangan alih-alih di pangkalan yang jauh jauh mengubah
kemampuan untuk menyelesaikan perawatan dan perbaikan, dan
menyediakan Supply Chain dalam kebutuhan.
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 Health Care Products

Rumah sakit menggunakan peralatan mahal, seperti pemindai
magnetic resonance imaging (MRI). Waktu henti yang dihabiskan
untuk menunggu perbaikan di lokasi mahal. Seorang teknisi yang
dipandu dari jarak jauh oleh pabrikan dapat mendiagnosis dan
memperbaiki masalah dengan segera dengan mencetak 3D bagian
pengganti pemindai MRI di tempat..

 Dental Work

 Reproduction of Vintage Car Components

 Aerospace Manufacturing

 Industrial Design

 Manufacturing On-Demand

 Makeup 3D Printer
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3D PRINTING DALAM SISTEM ERP

Proses menciptakan produk dalam pembuatan tradisional sangat berbeda dari
pencetakan 3D. Sebagian besar bagian dibangun dengan menghilangkan lapisan
material (pemotongan, pengeboran, pengamplasan, dll.), Yang menghasilkan bentuk
akhir bagian itu. Tetapi dengan pencetakan 3D, lapisan bahan ditambahkan satu sama
lain dengan menerapkan panas atau bahan kimia untuk membuat produk jadi.

Produsen yang menggunakan pencetakan 3D akan membutuhkan perangkat
lunak dalam sistem ERP mereka yang memahami dan mengelola proses 3D. Gambar
10.6 menyajikan pandangan yang disederhanakan tentang peran kunci ERP. Misalnya,
untuk menggabungkan bahan atau paduan tertentu, proses pencetakan 3D mungkin
melibatkan reaksi panas atau kimia untuk menciptakan sesuatu yang baru. Akan lebih
penting dari sebelumnya untuk menyimpan catatan komponen kimia yang dibuat dari
setiap unit penyimpanan persediaan (SKU) atau bagian. Karena persediaan suku
cadang jauh lebih rendah, kebutuhan bahan baku meningkat. Sistem ERP akan
membutuhkan model peramalan yang akurat untuk menentukan berapa banyak
bahan baku untuk dipegang dan ketersediaan printer 3D.

Sama seperti teknologi baru apa pun yang mendapatkan daya tarik dalam bisnis,
printer 3D akan memengaruhi lebih banyak bagian bisnis. Teknologi ini akan
mengubah industri - beberapa dengan cara yang tidak terduga.
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Gambar 10.6 Sistem ERP bertindak sebagai hub untuk mengelola persediaan,
manajemen pesanan, SDM, manufaktur, dan sistem perusahaan
lainnya. Setiap perubahan pada sistem ini berdampak pada ERM.
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Questions

1. Apa yang diramalkan perusahaan riset dan investasi terkemuka untuk
3D Printing ?

2. Mengapa 3D Printing lebih tepat disebut manufaktur aditif?

3. Apakah 3D Printing lebih cocok untuk volume produksi tinggi atau
rendah? Jelaskan jawabanmu.

4. Dalam situasi apa 3D Printing paling berharga?

5. Bagaimana Anda mendapat manfaat dari 3D Printing?

6. Bagaimana 3D Printing membuat beberapa jenis manufaktur
tradisional menjadi usang?

7. Apakah Anda menganggap 3D Printing teknologi penting?
Menjelaskan.
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10.1 Enterprise Systems

Sistem perusahaan mengacu pada kategori sistem informasi yang
menjalankan operasi perusahaan dan mengintegrasikan proses bisnis
inti. Sistem perusahaan menghubungkan perusahaan dengan pemasok,
mitra bisnis, dan pelanggan. Sistem perusahaan utama adalah:
 Enterprise resource planning (ERP)
 Supply chain management (SCM)
 Customer relationship management (CRM)
Sistem perusahaan utama dijelaskan pada Tabel 10.2. Perusahaan
menerapkan sebagian besar atau semua sistem ini.
 Proses bisnis inti meliputi akuntansi, keuangan, penjualan, pemasaran,

sumber daya manusia, inventaris, produksi, dan manufaktur.
 Nilai seumur hidup pelanggan (Customer lifetime value-CLV) adalah rumus

untuk memperkirakan nilai dolar, atau nilai, dari hubungan jangka panjang
dengan pelanggan.

 Pengecer Nilai Tambah (Value-added reseller-VAR) mengkustomisasi atau
menambahkan fitur ke perangkat lunak atau peralatan vendor dan
menjual kembali produk yang disempurnakan.
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TABLE 10.2 Sistem Perusahaan dan Fungsinya

Name Abbreviation Description

Enterprise  
Resource  
Planning 

ERP ERP adalah infrastruktur perangkat lunak yang
mengintegrasikan aplikasi internal perusahaan,
mendukung proses bisnis eksternal, dan tautan ke mitra
bisnis eksternal.
Sistem ERP adalah paket perangkat lunak komersial yang
mengintegrasikan proses bisnis, termasuk Supply Chain,
manufaktur, keuangan, sumber daya manusia,
penganggaran, penjualan, dan layanan pelanggan.

Supply chain 
management

SCM Perangkat lunak SCM mendukung langkah-langkah dalam
Supply Chain — pengadaan, pengadaan, pembuatan,
penyimpanan, kontrol inventaris, penjadwalan,
pemenuhan pesanan, dan distribusi.
SCM meningkatkan pengambilan keputusan, perkiraan,
pengoptimalan, dan analisis.

Customer 
Relationship 
Management

CRM Sistem CRM membantu menciptakan pandangan total
pelanggan untuk memaksimalkan share-of-wallet dan
profitabilitas. CRM juga merupakan strategi bisnis untuk
mensegmentasi dan mengelola pelanggan untuk
mengoptimalkan nilai seumur hidup pelanggan (customer
lifetime value-CLV).
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TANTANGAN IMPLEMENTASI SISTEM PERISAHAAN

 Menerapkan sistem perusahaan itu rumit, memakan waktu, dan
biasanya memerlukan bantuan perusahaan konsultan, vendor, atau
pengecer nilai tambah (VAR). Mengintegrasikan sistem warisan
dengan aplikasi berbasis cloud adalah rumit. Sebagian besar
kerumitan adalah karena mendapatkan aplikasi baru atau modul
sistem untuk berinteraksi dengan sistem yang ada atau sistem
warisan yang dipesan beberapa generasi.
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MENGAPA PERUSAHAAN BERINVESTASI DALAM SISTEM 
PERUSAHAAN?

Perusahaan cenderung bermigrasi ke solusi perusahaan ketika mereka
perlu mengkonsolidasikan sistem mereka yang berbeda, seperti ketika
keterbatasan yang disebabkan oleh sistem warisan yang ada
mengganggu kinerja atau kemampuan untuk bersaing. Penting untuk
disadari bahwa banyak perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk
mengganti semua sistem warisan mereka.

 Biaya perawatan tinggi. Mempertahankan dan meningkatkan
sistem warisan adalah beberapa tantangan paling sulit yang
dihadapi CIO (chief information officer) dan departemen TI.

 Kekakuan. Arsitektur warisan tidak dirancang untuk fleksibilitas.
Sistem besar ini tidak dapat dengan mudah dirancang ulang untuk
berbagi data dengan sistem yang lebih baru, tidak seperti arsitektur
modern.
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 Hambatan integrasi. Sistem lama menjalankan proses bisnis yang
disesuaikan dengan alur proses yang kaku dan telah ditentukan
sebelumnya. Perangkat keras mereka membuat integrasi dengan
sistem lain seperti CRM dan aplikasi berbasis web menjadi sulit dan
terkadang tidak mungkin.

 Kekurangan Staf. Departemen TI merasa semakin sulit untuk
mempekerjakan staf yang memenuhi syarat untuk bekerja pada
mainframe dan aplikasi yang ditulis dalam bahasa yang tidak lagi
digunakan oleh teknologi terbaru.

 Cloud. Cloud telah menurunkan biaya di muka. Sistem perusahaan
berbasis cloud dapat sangat cocok untuk perusahaan yang
menghadapi peningkatan ERP warisan mereka dan sistem
perusahaan lainnya.
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IMPLEMENTASI PRAKTEK TERBAIK

Menerapkan praktik terbaik melibatkan perubahan dalam manajemen
proses, orang, dan sistem yang ada. Tiga perubahan yang diperlukan adalah
sebagai berikut:

1. Mendesain ulang proses bisnis. Proses perlu disederhanakan dan
dirancang ulang sehingga dapat diotomatisasi, baik secara total atau
sebagian. Tugas-tugas yang tidak perlu lagi dihapus dari proses.

2. Perubahan cara orang melakukan pekerjaan mereka. Pekerjaan dan
cara kerjanya akan berubah untuk mengakomodasi proses baru. Sistem
perusahaan membutuhkan pelatihan ulang pengguna yang
produktivitasnya akan turun pada awalnya saat mereka menyesuaikan
diri dengan cara baru dalam melakukan pekerjaan mereka.

3. Integrasi berbagai jenis sistem informasi. Mengintegrasikan sistem
informasi diperlukan agar data dapat mengalir dengan lancar di antara
departemen dan mitra bisnis. Aliran data otomatis sangat penting
untuk peningkatan produktivitas.
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WAWASAN SISTEM PERUSAHAAN

Berikut adalah tiga wawasan lain yang terkait dengan sistem perusahaan untuk lebih
memahami kondisi sistem perusahaan saat ini dan potensinya.:

1. Salah satu peran departemen TI yang paling penting adalah menyediakan dan
mendukung aplikasi yang memungkinkan pekerja mengakses, menggunakan,
dan memahami data. Aplikasi ini perlu diselaraskan dengan proses bisnis yang
dirancang dengan baik dan dirancang dengan baik — standar yang hanya dapat
dicapai oleh beberapa perusahaan.

2. Loyalitas pelanggan membantu mendorong laba, tetapi hanya untuk pelanggan
yang profesional untuk perusahaan. Banyak perusahaan tidak tahu bagaimana
mengenali atau mendorong jenis loyalitas pelanggan yang bernilai.
Menggunakan data tentang perilaku pembelian membantu perusahaan
mengidentifikasi pelanggan setia dan mana yang menguntungkan..

3. Perusahaan di seluruh dunia menghabiskan miliaran dolar dalam desain dan
implementasi sistem perusahaan. Investasi besar dilakukan dalam sistem ERP
dari vendor seperti SAP, Oracle JD Edwards, ERP Sage, EVO ~ ERP, Infor, dan
NetSuite untuk menciptakan Supply Chain global terintegrasi. IS
interorganisasional memainkan peran utama dalam meningkatkan komunikasi
dan integrasi di antara perusahaan dalam Supply Chain global..
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Questions

1. Jelaskan tujuan sistem perusahaan.

2. Jelaskan tiga jenis sistem perusahaan.

3. Apa yang dimaksud dengan Customer lifetime value
(CLV)?

4. Apa itu Value-added reseller (VAR)?

5. Apa dua tantangan sistem warisan?

6. Mengapa perusahaan bermigrasi ke sistem perusahaan?

7. Jelaskan tantangan implementasi sistem perusahaan.

8. Jelaskan tiga jenis perubahan yang diperlukan ketika
sistem perusahaan diimplementasikan.
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10.2  Enterprise Social Platforms 

Media sosial telah mengubah cara kita terhubung dengan orang,
informasi, berita, pekerjaan, hiburan, dan hal-hal lainnya. Enterprise
social mengacu pada media sosial, perangkat lunak, platform, atau
aplikasi swasta (milik perusahaan) yang dirancang khusus untuk
digunakan oleh para pemimpin bisnis dan karyawan untuk memenuhi
misi strategis. Pada 2014, teknologi sosial perusahaan telah
memudahkan karyawan untuk terhubung dan berkolaborasi dengan
orang lain, tetap mendapatkan informasi, membangun hubungan, dan
berbagi dokumen dan data.
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PERTUMBUHAN INVESTASI DAN PASAR SOSIAL PERUSAHAAN

Pada tahun 2011 Forrester melakukan evaluasi yang pertama kalinya
terhadap vendor platform sosial perusahaan. Menurut laporan The
Forrester Wave: Enterprise Social Platforms, Q3 2011 (Koplowitz, 2011),
ada perubahan nyata dalam investasi TI. Secara khusus, 25 persen telah
merencanakan untuk berinvestasi dalam sistem perusahaan, sementara
37 persen merencanakan investasi dalam platform sosial perusahaan
dan alat kolaborasi. Ada tiga alasan utama untuk minat yang lebih besar
dalam sosial perusahaan:

1. Manajemen pengetahuan: Untuk menangkap dan menggunakan
kembali pengetahuan dalam perusahaan

2. Kolaborasi: Pertahankan koneksi manusia di seluruh angkatan kerja
yang berbeda

3. Tekanan karyawan: Tekanan dari pekerja untuk menggunakan
teknologi sosial yang mereka sukai untuk digunakan .
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Kecenderungannya adalah ke arah metode komunikasi yang lebih
informal dalam organisasi. Perusahaan berusaha untuk
mengintegrasikan dan menanamkan sosial ke dalam solusi perusahaan
utama untuk mendukung keputusan penting bisnis dan alur kerja sosial
yang lebih banyak sebagai alternatif saluran komunikasi yang ada.:

1. Yammer adalah jejaring sosial yang diarahkan untuk perusahaan.
Karyawan bekerja sama lintas departemen, lokasi, dan aplikasi
bisnis.

2. SharePoint adalah platform kolaborasi dan sosial dari Microsoft..
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Gambar 10.7 Situs web jejaring sosial perusahaan
Yammer. Lebih dari 400.000 perusahaan di seluruh
dunia telah mengintegrasikan sosial perusahaan ke
dalam cara orang sudah bekerja.



 SharePoint

SharePoint awalnya dirilis oleh Microsoft pada tahun 2001, dan
pada 2015, 75 persen perusahaan Fortune 500 menggunakannya.
SharePoint sulit ditentukan karena ini bukan program perangkat
lunak tunggal, melainkan platform untuk berbagai jenis program
dan aplikasi. Platform ini adalah sistem back-end yang
menghubungkan komputer dan perangkat seluler karyawan untuk
memudahkan komunikasi dan sinkronisasi upaya mereka. Di
perusahaan yang memiliki SharePoint di tempat mereka, mereka
sekarang dianggap sistem warisan. SharePoint di Microsoft Cloud
adalah versi yang lebih baru. Microsoft terus meningkatkan versi
Office 365 dari SharePoint dan Yammer dengan kecepatan yang
jauh lebih cepat daripada SharePoint 2013 di tempat. SharePoint
memiliki kemampuan sosial berikut.
• Intranet dan Extranet
• Dokumen
• Kolaborasi dan Kecerdasan Bisnis
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TABEL 10.3 Rekomendasi untuk Mewujudkan Nilai Bisnis dari Perusahaan Sosial

1. Pastikan manajemen mendengarkan. Para pemimpin dan pembuat keputusan perlu memantau obrolan sosial
untuk terus mendapat informasi dan merespons dengan segera.

2. Berikan umpan balik dan hadiah yang terlihat. Partisipasi karyawan sebagian besar didorong oleh keinginan untuk
diakui oleh rekan kerja dan manajer.

3. Beri merek jejaring sosial. Karyawan ingin merasakan perusahaan berada di belakang inisiatif. Di Red Robin,
misalnya, mengganti nama Yammer ke Yummer menghubungkan karyawan ke merek.

4. Identifikasi dan manfaatkan agen perubahan. Mulailah dengan karyawan yang paling ingin berpartisipasi, terutama
kaum Millenial yang mencari pengakuan dan tujuan.

5. Kenalkan kompetisi dan permainan. Pengalaman menunjukkan bahwa orang lebih cenderung untuk terlibat ketika
mereka bersenang-senang.

6. Buat aturan keterlibatan menjadi sederhana. Jangan overengineer atau kontrol jaringan sosial. Buatlah mudah
untuk mendaftar dan berpartisipasi.



STAF FRONT-LINE TAHU PELANGGAN TERBAIK
Di ritel dan restoran, karyawan garis depan memahami
pengalaman pelanggan yang jauh lebih baik daripada
manajer di kantor perusahaan yang jauh. Pada tahun 2010
perusahaan berinvestasi di jejaring sosial perusahaan,
sebagian, untuk mengurangi tingginya biaya pergantian
karyawan yang umum dalam bisnis restoran
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MENDAPATKAN KARYAWAN DENGAN YAMMER
VP Senior Transformasi Bisnis yang baru direkrut dan CIO Chris Laping
percaya bahwa pekerja perusahaan — 87 persen adalah generasi
Millenial — sedang mencari makna. Jadi melibatkan para pekerja ini
dengan cara yang berarti akan menciptakan suasana yang memperkuat
loyalitas karyawan.
• Burger Lebih Baik Melalui Yummer dan Yummversity

Pada 2012 Red Robin memperkenalkan item menu baru, burger
Tavern Double. Itu tidak menerima umpan balik pelanggan melalui
Facebook, seperti yang diharapkan. Namun, server restoran dan
manajer regional memposting apa yang mereka dengar dari
pelanggan di Yummer. Manajer di kantor pusat memantau Yummer
sehingga mereka segera tahu resep burger perlu disesuaikan.
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MINING EMPLOYEES’ IDEAS 
"Blueprint Project" adalah inisiatif yang dipimpin CEO untuk
mengungkap ide karyawan terbaik untuk memangkas biaya
dan tidak berdampak negatif terhadap pengalaman
pelanggan. Hadiah $ 1.000 diumumkan dan ribuan karyawan
menyumbangkan ide. Entri pemenang diserahkan oleh
manajer lokasi Seattle yang mengusulkan untuk mengganti
gelas minuman anak sekali pakai dengan yang dapat
digunakan kembali. Menurut Laping, perubahan kecil ini
adalah "penghematan enam angka untuk organisasi."
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Questions

1. Mengapa karyawan menjadi sumber informasi yang
berharga? Menurut Anda, mengapa karyawan merupakan
sumber daya yang belum dimanfaatkan di banyak
perusahaan?

2. Bagaimana cara Yammer menangkap BI dari karyawan?
3. Jelaskan Yummer dan Yummversity. Mengapa karyawan

ingin menggunakannya?
4. Apa manfaat yang diharapkan dari penamaan platform

sosial perusahaan, seperti yang dilakukan Red Robin?
5. Bagaimana Red Robin memotivasi karyawannya untuk

berkontribusi pada jejaring sosial perusahaan?
6. Bagaimana restoran mengurangi pergantian karyawan?
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ORACLE’S SOCIAL NETWORK 
"Jaringan perusahaan sosial Oracle menghubungkan proses,
profesional, dan aplikasi perusahaan di satu tempat.
Pengguna dapat memperbarui arahan CRM, berkomunikasi
secara waktu nyata, dan mencari pakar kunci di jaringan.
Jejaring sosial juga memudahkan berbagi file dan informasi
dengan tim penjualan dan anggota perusahaan. Karyawan
dapat mengerjakan dokumen bersama dalam waktu nyata,
sambil memiliki opsi untuk mengaksesnya kapan saja.
Percakapan dan data CRM di jaringan dapat diakses melalui
Microsoft Outlook dan perangkat seluler.
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JIVE 
 Platform sosial perusahaan Jive menyediakan alat untuk

komunikasi, berbagi, dan pembuatan konten untuk membuat
pemantauan dan keterlibatan media sosial lebih mudah.
Platform ini menampilkan aliran aktivitas yang membuat
karyawan selalu terbarui dan editor teks bagi pengguna untuk
membuat, meninjau, dan mengedit dokumen sebagai sebuah
tim.

 Jive juga memiliki mesin pencarian perusahaan yang
menawarkan analisis grafik sosial dan wawasan untuk
mempermudah pencarian. Pengguna juga dapat mencari di
seluruh jaringan pelanggan dan SharePoint mereka. Karyawan
juga dapat membuat blog dan aliran perhatian khusus untuk
melacak orang, proyek, atau grup tertentu..
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CHATTER 
 Chatter adalah add-on untuk Saleforce.com, alat CRM.

Seperti halnya semua platform sosial perusahaan
lainnya, Chatter menawarkan kepada perusahaan
jaringan pribadi mereka sendiri sambil mendorong
pembaruan dan berita secara real time ke umpan
pengguna. Perangkat lunak ini menawarkan pencarian
cerdas, yang menempatkan item yang sering digunakan
karyawan lebih tinggi dalam daftar pencarian.
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Questions

1. Apa fungsi dasar platform sosial perusahaan?
2. Apa kemampuan SharePoint?
3. Dengan cara apa perusahaan dapat menyadari nilai dari

Yammer atau perusahaan sosial lainnya?
4. Bagaimana Graph Office dan Grafik Perusahaan

mendukung kolaborasi?
5. Bagaimana cara Chatter memungkinkan pekerja untuk

memecahkan masalah?
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10.3 Enterprise Resource Planning Systems

SEJARAH SINGKAT ERP
 ERP berasal pada 1990-an sebagai sarana untuk mengintegrasikan

akuntansi, keuangan, SDM, pemasaran, dan fungsi bisnis penting
lainnya. ERP dirancang untuk membantu manajer menjalankan
bisnis. Idealnya, setiap fungsi bisnis akan mengakses basis data
terpusat bukannya silo data. Dalam banyak kasus, ERP dibeli, diinstal,
dan dikonfigurasikan oleh vendor yang memasok seluruh rangkaian
aplikasi, atau modul, untuk pembuatan, distribusi, ritel, dan
organisasi layanan. ERP awal berjalan pada arsitektur server klien
dan aplikasi yang dirancang khusus yang mengakses server database
bersama.

 Kemudian, seperti kebanyakan perangkat lunak bisnis modern,
sistem ERP bermigrasi ke arsitektur berbasis web. Pengguna
mengakses ERP melalui browser Web dari dalam perusahaan atau
mengaksesnya secara eksternal melalui Internet menggunakan
jaringan privat virtual terenkripsi yang aman (VPN).
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 ERP Today
ERP sekarang merupakan teknologi yang matang, yang komponen
intinya tidak banyak berubah. Apa yang berubah adalah cara ERP
digunakan — di tempat, di cloud, atau sebagai layanan terkelola — dan
harapan pengguna. Solusi ERP terbaru dirancang dengan fokus pada
kolaborasi sosial, fleksibilitas penggunaan, respons yang lebih cepat, dan
aksesibilitas dari perangkat seluler. Mereka memiliki antarmuka
pengguna berkemampuan sentuh yang dirancang untuk bekerja dengan
semua perangkat layar sentuh. Aplikasi dan add-on seluler baru
memungkinkan:
 Rekan penjualan untuk memproses pesanan, melakukan pembayaran, dan

mengumpulkan tanda tangan dengan aplikasi iPad.
 Teknisi lapangan untuk menyediakan layanan pelanggan dari mana saja.
 Pemasaran untuk mengelola setiap aspek hubungan pelanggan yang sedang

berlangsung menggunakan aplikasi smartphone.
 Produksi untuk mengakses informasi waktu nyata yang diperlukan untuk

mengurangi kehabisan persediaan dan kelebihan persediaan.
 Pelanggan untuk mengakses, membayar, dan melihat faktur secara online.
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TECHNOLOGY PERSPECTIVE
 Dari perspektif teknologi, ERP adalah infrastruktur perangkat lunak yang

menghubungkan aplikasi internal perusahaan dan mendukung proses bisnis
eksternal. Departemen tetap mendapat informasi tentang apa yang sedang
berlangsung di departemen lain yang memengaruhi operasi atau kinerjanya.
Mengetahui tentang situasi masalah dan mampu mengatasinya menghemat
waktu dan biaya, dan menjaga hubungan pelanggan yang baik.

 Misalnya, menggunakan ERP, pabrikan membagikan basis data suku cadang,
produk, kapasitas produksi, jadwal, pemesanan ulang, dan titik masalah.
Menanggapi kekurangan bahan dengan cepat dan benar, lonjakan permintaan
pelanggan, atau kemungkinan lainnya berarti bahwa masalah awal yang kecil
diselesaikan alih-alih membiarkannya diperbesar.

 Pada Gambar 10.8, Anda melihat bagaimana ERP cocok dengan infrastruktur TI
perusahaan. Fungsi inti ERP terintegrasi dengan sistem atau modul lain, seperti
SCM dan CRM. Lapisan integrasi aplikasi perusahaan (EAI) memungkinkan ERP
untuk berinteraksi dengan aplikasi lawas (Legacy Application). EAI adalah
middleware yang menghubungkan dan bertindak sebagai perantara untuk
aplikasi dan proses bisnis mereka.

39



Gambar 10.8 Ikhtisar kompleksitas ERP dan interface-nya dengan sistem
perusahaan lain (A.S. Army Business Transformation
Knowledge Center, 2009).
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Perolehan/Acquisition
ERP tidak dibangun di rumah atau dibangun menggunakan perangkat lunak
berpemilik karena biaya dan waktu untuk melakukannya akan mengejutkan.
Biasanya, sistem ERP diperoleh dengan membeli atau menyewakan dalam
pengaturan SaaS. (Anda akan membaca tentang akuisisi IS dan kontrak di Bab 11.)
Semua ERP harus disesuaikan dengan spesifikasi perusahaan.



MANUFAKTUR SISTEM ERP DAN PRINSIP KERJA
 Produsen tahu bahwa keberhasilan mereka tergantung pada biaya

yang lebih rendah, waktu siklus yang lebih pendek, dan produksi
maksimum.

 Faktor kunci dalam menurunkan biaya adalah manajemen
persediaan — seperti meminimalkan kesalahan persediaan dan
mempertahankan tingkat persediaan yang optimal.

 Level optimal memiliki inventaris yang cukup untuk menjaga
produksi tetap berjalan sambil meminimalkan inventaris untuk
mengendalikan biaya penyimpanan.

 Modul peramalan permintaan ERP membantu produsen
menghindari kekurangan bahan, mengelola produksi, dan
mengoordinasikan saluran distribusi, yang meningkatkan pengiriman
tepat waktu.

 Insinyur, pekerja di lantai produksi, dan mereka yang di bagian
pembelian, keuangan, dan pengiriman dapat mengakses dan berbagi
rencana, status produksi, kontrol kualitas, inventaris, dan data
lainnya secara real time.
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TECH CATATAN 10.2 Pemilihan ERP dan Vendor

Empat Aturan untuk Memilih ERP
 ERP itu rumit, tetapi menjadi lebih ramah pengguna. Opsi

lainnya adalah solusi ERP yang dihosting, seperti
Perangkat Lunak-sebagai-a-Layanan ERP (SaaS), dan ERP
berbasis cloud. Meski begitu, ERP mahal, implementasi
memakan waktu yang membutuhkan banyak
perencanaan. Empat aturan untuk dipertimbangkan
ketika memilih solusi ERP atau paket perangkat lunak
adalah:
1. Pilih solusi ERP yang menargetkan persyaratan perusahaan.
2. Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan vendor ERP potensial.
3. Bertemu dengan setiap vendor dan dapatkan demo langsung dari

solusi ERP-nya.
4. Hitung total biaya kepemilikan (total cost of ownership -TCO) ERP
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IMPLEMENTASI ERP MUNGKIN TIDAK BERHASIL AWAL
 Manajer dan pembuat keputusan lain cenderung berpikir

bahwa jika suatu sistem perusahaan bekerja untuk
perusahaan-perusahaan terkemuka, itu juga akan bekerja
untuk mereka. Tapi itu tidak benar. Faktanya, seperti yang
Anda baca di Tabel 10.3, beberapa perusahaan terbaik telah
menderita konsekuensi yang menghancurkan yang
menyebabkan kerugian jutaan dolar, kebangkrutan, atau
tuntutan hukum. Paling sering, ERP pada akhirnya diperbaiki
dan tetap digunakan, yang memberikan kesan yang salah
bahwa ERP berhasil sejak awal.

 Keberhasilan suatu ERP tergantung pada faktor-faktor
organisasi dan teknologi yang terjadi sebelum, selama, dan
setelah penerapannya. Mengetahui apa yang harus dilakukan
dan apa yang tidak boleh dilakukan adalah penting.
Keberhasilan dan kegagalan mengajarkan pelajaran yang
berharga, seperti yang akan Anda pelajari di bagian ini.
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 Bencana dan Kegagalan ERP
 Implementasi ERP rumit — dan berisiko. Merencanakan,

menggunakan, atau menyelesaikan sistem perangkat lunak bisnis
yang rumit ini untuk perusahaan Anda adalah pekerjaan yang sangat
besar sehingga proyek-proyek seperti itu gagal lebih dari 50 hingga 70
persen. Itu bukan statistik yang menggembirakan. Kegagalan ERP
membuatnya tidak mungkin untuk mengirimkan produk dan, pada
ekstrimnya, telah menyebabkan kebangkrutan.

 Banyak proyek ERP berakhir dengan litigasi, berita utama, dan
penyelesaian di luar pengadilan. Dell membatalkan sistem ERP
setelah menghabiskan dua tahun dan $ 200 juta untuk
implementasinya. Hershey Food Corp mengajukan tuntutan hukum
yang dipublikasikan kepada vendor ERP untuk implementasi yang
gagal. Tabel 10.4 menggambarkan kegagalan ERP baru-baru ini yang
menyebabkan tuntutan hukum terhadap vendor atau perusahaan
konsultan. Tentu saja, tuntutan hukum tidak menghasilkan ERP yang
berfungsi.
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TABEL 10.4 Kegagalan, tuntutan hukum, dan kerusakan ERP

Perusahaan yang Mengajukan 
Gugatan dan Perusahaan 
Dituntut

Deskripsi Bencana, Biaya, dan Hasil ERP ERP

Distributor ScanSource
mengajukan gugatan pada
2013 terhadap Avanade, 
perusahaan patungan antara
Accenture dan Microsoft, 
untuk taktik "bait-and-switch".

Setengah juta baris kode kustom tidak cukup untuk menghasilkan
sistem Microsoft Dynamics AX ERP yang layak untuk titik penjualan
dan distributor produk RFID ScanSource, menurut gugatan yang 
diajukan ScanSource kepada Avanade. AXE adalah salah satu dari
empat produk ERP yang dijual dengan merek Dynamics, dan
ditujukan untuk perusahaan besar. Gugatan tersebut menuduh:
• Proyek seharusnya menelan biaya $ 17 juta dan memakan waktu

11 bulan, tetapi perkiraan biaya tumbuh menjadi $ 66 juta dan
gagal untuk ditayangkan setelah 3 tahun.

• Avanade salah mengartikan keterampilan konsultannya untuk
memenangkan kontrak; kemudian mengirimkan sejumlah
konsultan yang terus berubah tanpa keahlian untuk melakukan
pekerjaan atau terbiasa dengan AX.

ScanSource mengakhiri kontak dengan Avanade pada September 
2012 dan menyewa perusahaan lain untuk menyelesaikan masalah
dengan biaya tambahan $ 58 hingga $ 72 juta.
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Perusahaan yang Mengajukan 
Gugatan dan Perusahaan 
Dituntut

Deskripsi Bencana, Biaya, dan Hasil ERP ERP

Dillard's, Inc. mengajukan
gugatan terhadap JDA 
Software Group.

Dillard menuduh bahwa i2 gagal memenuhi kewajiban terkait dua
perjanjian lisensi perangkat lunak yang mana department store telah
membayar $ 8 juta. Pada Juni 2010 JDA Software Group Inc. 
melaporkan bahwa unit i2 Technologies kehilangan kasing dan
diperintahkan untuk membayar ganti rugi $ 246 juta.

FoxMeyer Drugs adalah
perusahaan senilai $ 5 miliar
dan distributor farmasi
terbesar keempat di negara itu
sebelum kegagalan ERP.

ERP FoxMeyer tidak dapat memproses transaksi yang diperlukan
untuk memasok pesanan kepada pelanggannya. FoxMeyer telah
memproses 425.000 saluran faktur per hari pada perangkat lunak
warisannya. ERP perusahaan dibatasi hingga 10.000 saluran faktur
per hari. Ini dengan cepat menurunkan kemampuan pemrosesan
pesanan, mengirim perusahaan ke dalam perlindungan kebangkrutan, 
dan akhirnya mematikan bisnis.

FoxMeyer menggugat SAP, 
vendor ERP, dan Andersen 
Consulting, integrator SAP-nya, 
masing-masing untuk $ 500 
juta pada tahun 1998.

Implementasinya bermasalah hampir sejak awal. Meskipun ada
peringatan dari Woltz Consulting, selama tahap awal proyek, bahwa
jadwal untuk seluruh implementasi yang akan diselesaikan dalam 18 
bulan benar-benar tidak realistis, FoxMeyer tetap melanjutkan
implementasi vendor yang direncanakan. 46



 Faktor Keberhasilan ERP
 Faktor-faktor apa yang meningkatkan kemungkinan keberhasilan

ERP dan meminimalkan risiko masalah? Banyak manajer
menganggap bahwa keberhasilan atau kegagalan tergantung pada
perangkat lunak dan, lebih jauh, bahwa kegagalan adalah
kesalahan dari perangkat lunak yang dibeli atau dilisensikan. Pada
kenyataannya, 95 persen kesuksesan atau kegagalan proyek
terletak di tangan perusahaan yang mengimplementasikan
perangkat lunak, bukan vendor perangkat lunak..
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Tanggapan survei terhadap pertanyaan:
Apa yang paling penting untuk proyek-proyek ERP yang 
sukses?
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Gambar 10.9. Para ahli
mengidentifikasi
kombinasi faktor-faktor
yang diperlukan untuk
keberhasilan ERP.



 Hasil survei untuk mengidentifikasi apa yang menurut para ahli
ERP paling penting bagi proyek-proyek ERP yang berhasil
ditunjukkan pada Gambar 10.9. Pakar ERP diberikan enam opsi
berikut dan diminta untuk memilih hanya satu di antaranya
sebagai "yang paling penting":.
1. Manajemen program yang kuat: 6 persen

2. Dukungan eksekutif dan Dukungan: 19 persen

3. Manajemen dan pelatihan perubahan organisasi: 13 persen

4. Harapan realistis: 8 persen

5. Fokus pada proses bisnis: 5 persen

6. Interaksi semua faktor: 49 persen
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 Hampir setengah dari para ahli menunjukkan bahwa kegagalan
salah satu dari lima faktor secara signifikan meningkatkan risiko
kegagalan ERP.

 Rekomendasi berikut menjelaskan mengapa keberhasilan ERP
tergantung pada beberapa faktor utama yang dipenuhi:
1. Fokus pada proses dan persyaratan bisnis.

2. Fokus untuk mencapai ROI yang terukur.

3. Gunakan pendekatan manajemen proyek yang kuat dan komitmen
sumber daya yang aman.

4. Dapatkan komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari eksekutif senior.

5. Luangkan waktu yang cukup untuk merencanakan dan
mempersiapkan di muka.

6. Berikan pelatihan menyeluruh dan manajemen perubahan.
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Questions

1. Apa tiga cara ERP dapat digunakan?
2. Jelaskan secara singkat fitur-fitur dan tambahan-

tambahan ERP.
3. Jelaskan ERP dari perspektif teknologi.
4. Jelaskan pembuatan sistem ERP dan prinsip lean.
5. Daftar dan uraikan secara singkat tiga faktor keberhasilan

implementasi ERP.
6. Jelaskan penyebab atau faktor yang berkontribusi

terhadap kegagalan ERP.
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10.4 Supply Chain Management Systems

Perjalanan yang dilalui suatu produk,
seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 10.10, dimulai dengan
pemasok bahan baku dan kemudian
ke produsen atau perakit, distributor
dan rak ritel, dan akhirnya ke
pelanggan, adalah rantai pasokannya
(supply chain).

Supply Chain sangat bervariasi
tergantung pada jenis, kompleksitas,
dan daya tahan produk. Sebagai
contoh, dalam arti yang
disederhanakan, Supply Chain
makanan dimulai dengan ternak atau
pertanian, pindah ke pabrik,
kemudian melalui pusat distribusi dan
grosir ke pengecer dan pelanggan
akhir.
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Gambar 10.10 Model Supply Chain.



Manajemen rantai pasokan (Supply chain management-
SCM) adalah manajemen aliran material, data, dan
pembayaran yang efisien di sepanjang perusahaan dalam
Supply Chain, dari pemasok ke konsumen. Sistem SCM
dikonfigurasikan untuk mencapai tujuan bisnis berikut:
 Untuk mengurangi ketidakpastian dan variabilitas untuk

meningkatkan akurasi perkiraan.
 Untuk meningkatkan kontrol atas proses untuk mencapai

tingkat persediaan yang optimal, waktu siklus, dan
layanan pelanggan.
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MANAGING THE FLOW OF MATERIALS, DATA, AND MONEY
 Supply Chain melibatkan aliran bahan, data, dan uang.

Deskripsi tiga aliran utama ini adalah sebagai berikut:
1. Material or product flow

2. Information flow

3. Financial flow

 Tautan Supply Chain dikelola. Pikirkan rantai dalam
kaitannya dengan tautannya karena keseluruhan rantai
tidak dikelola sebagai satu kesatuan. Perusahaan hanya
dapat mengelola tautan yang disentuhnya. Artinya,
perusahaan hanya akan mengelola mitra yang aktif dan
selangkah lebih maju itulah sejauh mana perusahaan
dapat mengelola.
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PEMENUHAN DAN LOGISTIK PESANAN
 Pemenuhan pesanan tergantung pada jenis produk / layanan dan

metode pembelian (online, di dalam toko, katalog, dll.). Misalnya,
pelanggan yang telah memesan alat baru melalui situs web
Sears.com perlu menerimanya sesuai jadwal, dengan instruksi
perakitan dan pengoperasian, serta garansi dan informasi
pengembalian. Pelanggan dapat menerima manual kertas dengan
produk atau mengunduh instruksi dari situs web Sears.

 Pemenuhan pesanan adalah bagian dari operasi back-office, seperti
akuntansi, manajemen inventaris, dan pengiriman, dan terkait erat
dengan operasi front-office atau kegiatan yang dihadapi pelanggan.
Aspek kunci dari pemenuhan pesanan adalah pengiriman bahan
atau produk pada waktu yang tepat, ke tempat yang tepat, dan
dengan biaya yang tepat.
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 Logistik mencakup semua proses dan informasi yang diperlukan
untuk memindahkan produk dari asal ke tujuan secara efisien.
Proses pemenuhan pesanan adalah bagian dari logistik.
 Pemenuhan pesanan (Order fulfillment ) adalah serangkaian proses

kompleks yang terlibat dalam menyediakan pelanggan dengan apa yang
telah mereka pesan tepat waktu dan semua layanan pelanggan terkait.

 Operasi back-office mendukung pemenuhan pesanan.
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LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES PEMENUHAN
PESANAN
 Proses pemenuhan pesanan dimulai saat pesanan diterima, dan

mencakup sembilan aktivitas berikut yang didukung oleh perangkat
lunak SCM atau terotomatisasi:
Langkah 1: Pastikan pelanggan akan membayar.

Langkah 2: Periksa ketersediaan stok dan pesan ulang jika diperlukan.

Langkah 3: Mengatur pengiriman.

Langkah 4: Asuransi.

Langkah 5: Pengisian Ulang.

Langkah 6: Produksi in-house.

Langkah 7: Gunakan pemasok.

Langkah 8: Kontak dengan pelanggan.

Langkah 9: Pengembalian.
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INOVASI PERGERAKAN PRIORITAS STRATEGIS RANTAI
PASOKAN
 Eksekutif Supply Chain memanfaatkan teknologi digital dan inovasi

bisnis untuk mengelola meningkatnya kompleksitas Supply Chain
global saat ini.

 Di masa lalu, perusahaan menangani tantangan Supply Chain
terutama dengan berfokus pada pengurangan biaya internal dan
peningkatan efisiensi operasional. Tetapi pendekatan tradisional
kurang efektif karena Supply Chain menjadi lebih panjang dan lebih
saling berhubungan, dan ada harapan pemangku kepentingan yang
lebih tinggi dan lebih banyak sumber risiko.

 Perusahaan sedang memeriksa pendekatan mereka untuk
peningkatan Supply Chain.
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 Baru-baru ini, MHI dan Deloitte Consulting merilis laporan
penelitian bersama pertama mereka, “Inovasi yang Mendorong
Supply Chain — Laporan Industri Tahunan MHI 2014.” Lebih dari
450 responden dari perusahaan besar dan kecil di berbagai sektor
berpartisipasi dalam survei. MHI adalah asosiasi perdagangan
internasional yang telah mempengaruhi penanganan material dan
logistik dalam industri r Supply Chain. Temuan studi utama adalah:
 Dua prioritas strategis utama eksekutif adalah analitik Supply Chain dan

pemenuhan multisaluran.

 Dua hambatan utama yang mencegah inovasi dalam Supply Chain
adalah kekurangan bakat dan fokus yang berkelanjutan pada
pengurangan biaya.

 Keberlanjutan, mobilitas / teknologi mesin-ke-mesin (M2) dan
pencetakan 3D adalah inovasi baru yang belum menjadi perhatian
utama bagi para eksekutif, tetapi mungkin akan segera muncul.
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 Supply Chain Analytics
 Ketika Supply Chain global menjadi lebih kompleks dan ekspansif,

perusahaan ingin meningkatkan analitik yang menghasilkan wawasan
untuk meningkatkan layanan pelanggan dan mengurangi biaya dan
risiko.

 Kecepatan bisnis melampaui tingkat wawasan ke dalam Supply Chain,
terlepas dari industri. Algoritma dan model SCM berdasarkan
permintaan di masa lalu, pasokan, dan siklus bisnis tidak memadai
untuk secara efektif mengelola Supply Chain. Perusahaan
membutuhkan model yang diperbarui untuk memprediksi masa depan.

 Multichannel Fulfillment
Konsumen saat ini sangat menuntut. Mereka mengharapkan belanja 24/7
dan kemudian mendapatkan pembelian mereka dengan cepat, hari
berikutnya atau bahkan pada hari yang sama. Meskipun sebagian besar
pengecer pandai menangani pesanan melalui berbagai saluran, mereka
cenderung berjuang untuk menyesuaikan proses pemenuhan pesanan
back-end mereka. Pengecer berencana untuk melakukan investasi yang
signifikan untuk membangun kemampuan pemenuhan multisaluran
mereka.
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 Bakat Kekurangan Tetap Menjadi Penghalang Terbesar untuk
Inovasi
Perusahaan membutuhkan talenta (orang yang berbakat) Supply Chain
dengan keterampilan, pengalaman, dan pola pikir yang tepat untuk
memanfaatkan nilai inovasi Supply Chain. Bakat Supply Chain yang tepat
sangat sulit ditemukan..

 Pengurangan Biaya Memicu Investasi Penting dalam Inovasi
Pengurangan biaya masih menjadi prioritas nomor satu bagi banyak
eksekutif Supply Chain, menurut survei MHI dan Deloitte. Lebih dari 70
persen responden di seluruh industri menyatakan bahwa mengendalikan
biaya adalah prioritas utama bagi perusahaan dan pelanggan mereka.
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 Keberlanjutan (Sustainability )
Perusahaan membutuhkan talenta (orang yang berbakat) Supply Chain
dengan keterampilan, pengalaman, dan pola pikir yang tepat untuk
memanfaatkan nilai inovasi Supply Chain. Bakat Supply Chain yang tepat
sangat sulit ditemukan..

 Mobility and M2M Technology
Teknologi mobilitas dan M2M dapat meningkatkan daya tanggap dan
layanan pelanggan dengan memberikan informasi yang mereka butuhkan
kepada pekerja Supply Chain — kapan pun dan di mana pun mereka
membutuhkannya.

 3D Printing
Manufaktur aditif dapat merevolusi proses produksi dan memiliki implikasi
masa depan yang luas untuk Supply Chain produk. Tetapi eksekutif Supply
Chain dalam studi MHI dan Deloitte tidak melihat potensi langsung untuk
inovasi.
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Questions

1. Apa yang dimaksud dengan Supply Chain?
2. Sebutkan empat fungsi yang dilakukan oleh perusahaan dalam Supply

Chain.
3. Sebutkan dan jelaskan tiga aliran utama yang dikelola dalam Supply

Chain.
4. Jelaskan Supply Chain Management (SCM).
5. Apa langkah-langkah dalam pemenuhan pesanan?
6. Jelaskan logistik.
7. Apa dua prioritas strategis teratas eksekutif Supply Chain

Management (SCM)?
8. Apa dua hambatan utama yang mencegah inovasi dalam Supply

Chain?
9. Apa teknologi digital inovatif teratas yang memengaruhi Supply Chain

Management (SCM)?
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10.5   Customer Relationship Management  
Systems

Seperti sistem ERP dan SCM, CRM adalah teknologi yang banyak
digunakan dan matang yang dapat digunakan di tempat atau sesuai
permintaan sebagai layanan. Persaingan sengit di antara empat vendor
CRM besar —Salesforce.com, SAP, Oracle, dan Microsoft — memotivasi
inovasi. Sejumlah implementasi CRM yang sukses telah membantu
mengubah bisnis, meningkatkan laba, dan memperkuat loyalitas
pelanggan. CRM dapat memberi manajer pandangan 360 derajat
tentang hubungan pelanggan, memungkinkan respons waktu nyata, dan
meningkatkan produktivitas penjualan dan kemampuan prediksi.
Namun, teknologi CRM tidak dapat mengubah atau meningkatkan apa
pun dengan sendirinya.
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Seperti yang ditunjukkan Gambar 10.12, CRM dan data diperlukan,
tetapi tidak cukup. Peningkatan kinerja bisnis sebenarnya tergantung
pada tingkat yang lebih besar pada orang dan proses. Kasus bisnis Avon
di akhir bab ini adalah contoh profil tinggi dari kegagalan sistem
perusahaan senilai $ 125 juta karena orang dan proses diabaikan.
Perubahan perilaku orang, komitmen mereka, sikap terhadap perubahan
wajib serta perbaikan proses membuat perbedaan antara garis bawah
yang lebih baik atau penghapusan seratus juta dolar, seperti dalam kasus
Avon. Membeli CRM yang paling cocok adalah seperti membeli Ferrari
atau Porsche. Anda tidak akan memenangkan perlombaan atau menjadi
pembalap yang lebih baik hanya karena Anda membeli mobil sport.
Upaya dan perubahan Anda dalam cara Anda menentukan kemenangan
Anda.
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Gambar 10.12 Empat faktor penentu keberhasilan CRM dan pentingnya mereka.
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BAGAIMANA APLIKASI CRM BERBEDA DARI ERP? MENGAPA MEREKA
BERBEDA?

ERP dan CRM harus menghubungkan dan berbagi data. Mereka serupa
dari perspektif teknologi — dijual dalam modul, ditawarkan di situs atau
di cloud, dan harus berbagi data. ERP seringkali membutuhkan aturan
bisnis dan praktik pengguna yang ketat — yang cenderung digunakan
oleh bidang akuntansi, keuangan, dan SDM. Misalnya, mereka harus
mematuhi prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP), SEC,
undang-undang perburuhan, atau persyaratan hukum. Tetapi penjualan
dan pemasaran adalah pengguna utama CRM — dan mereka cenderung
tidak terbiasa dengan aturan perilaku yang tidak fleksibel. Mereka
terbiasa dengan kreativitas dan menutup kesepakatan, misalnya. Jika
CRM tidak mendukung cara mereka, mereka dapat menolaknya — dan
menyebabkan kegagalan total sistem.
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Mengapa CRM Penting?
 Sistem CRM memainkan peran utama dalam pengalaman pelanggan

(customer experience-CX), dan CX yang baik membantu mempertahankan
pelanggan. Namun, tidak semua pelanggan layak dipertahankan. Pelanggan
bisa jadi tidak menguntungkan. Bayangkan memiliki 20.000 pelanggan.
Bagaimana Anda menentukan CLV (Customer lifetime value/Nilai seumur
hidup pelanggan ) dari setiap pelanggan dan terus menghitung ulang
nilainya? Intinya adalah bahwa analisis data, analisis prediktif canggih, dan BI
(Business Intelligence) diperlukan untuk menentukan CLV; maka aturan
bisnis perlu menentukan cara memperlakukan atau mengelola pelanggan
berdasarkan nilai nilainya.

 Mengelola hubungan secara cerdas dengan pelanggan dapat meningkatkan
pendapatan dan laba bersih secara signifikan. Mirip dengan mengelola
inventaris dan hubungan pemasok, CRM yang efektif didorong oleh data,
rumit, dan terus berubah. Pertumbuhan saluran penjualan seluler dan
jejaring sosial membuat pelanggan mengenali berbagai titik kontak yang
kompleks. Selain itu, banyak perusahaan memiliki data pelanggan dalam
berbagai sistem berbeda yang tidak terintegrasi — hingga mereka
menerapkan sistem CRM. 68



TECHNOLOGY PERSPECTIVE

Dari perspektif teknologi, CRM mengacu pada metodologi dan alat
perangkat lunak untuk meningkatkan data pelanggan untuk mencapai
yang berikut:

 Identifikasi CX yang sesuai untuk pelanggan.

 Memprediksi dan mencegah gesekan (kehilangan) pelanggan,
kecuali dia tidak layak dipertahankan.

 Mengakuisisi pelanggan baru yang kemungkinan besar akan
menguntungkan.

 Penjualan-atas (menjual lebih banyak produk / layanan yang
menguntungkan) atau penjualan-silang (menjual produk / layanan
tambahan) kepada pelanggan yang tidak menguntungkan untuk
memindahkan mereka ke posisi laba.

 Mengurangi ketidakefisienan yang menghamburkan uang iklan.
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AKUISISI DAN RETENSI PELANGGAN
 Teknologi CRM membantu manajer pemasaran menjalankan kampanye,

promosi, iklan, dan iklan yang efektif untuk menarik pelanggan baru, atau
untuk meningkatkan penjualan ke pelanggan yang sudah ada, atau untuk
melakukan keduanya. Menarik dan mendapatkan pelanggan baru adalah
kegiatan yang mahal: misalnya, biaya bank sekitar $ 100 untuk mendapatkan
pelanggan baru. Pelanggan yang baru diakuisisi tidak menguntungkan
sampai mereka telah membeli cukup produk atau layanan untuk melebihi
biaya untuk memperoleh dan melayani mereka. Karenanya,
mempertahankan pelanggan yang menghasilkan pendapatan melebihi biaya
(mis., Layanan pelanggan, pengembalian, barang promosi, dan sejenisnya)
sangat penting.

 Tujuan dari loyalitas atau program pembelian yang sering ditawarkan oleh
pengecer online, kedai kopi, maskapai penerbangan, supermarket, penerbit
kartu kredit, kasino, dan perusahaan lain adalah untuk melacak pelanggan
untuk tujuan CRM dan membangun loyalitas pelanggan untuk meningkatkan
kinerja keuangan. Program loyalitas bergantung pada gudang data dan
analitik data untuk mengenali dan memberi penghargaan kepada pelanggan
yang berulang kali menggunakan layanan atau produk. 70



CRM UNTUK KEUNGGULAN KOMPETITIF
 Menurut guru manajemen Peter Drucker, "Perusahaan-perusahaan yang

mengenal pelanggan mereka, memahami kebutuhan mereka, dan
berkomunikasi secara cerdas dengan mereka akan selalu memiliki
keunggulan kompetitif dibandingkan mereka yang tidak" (Drucker, 1969).

 Untuk sebagian besar jenis perusahaan, efektivitas pemasaran tergantung
pada seberapa baik mereka mengenal pelanggan mereka: khususnya,
mengetahui apa yang diinginkan pelanggan mereka, cara terbaik untuk
menghubungi mereka, dan jenis penawaran apa yang cenderung mereka
tanggapi secara positif. Menurut efek kesetiaan, pengurangan 5 persen
dalam pengurangan pelanggan dapat meningkatkan laba sebanyak 20
persen. Strategi bisnis yang berpusat pada pelanggan berusaha untuk
menyediakan produk dan layanan yang ingin dibeli oleh pelanggan. Salah
satu contoh terbaik adalah Apple iPhone dan iPod — perangkat yang
bersedia dibeli pelanggan di trotoar untuk dibeli guna menjamin
mendapatkannya di hari peluncurannya. Sebaliknya, perusahaan dengan
strategi berpusat pada produk perlu menciptakan permintaan untuk produk
mereka, yang lebih mahal dan mungkin gagal.
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KESALAHAN CRM UMUM: CARA MENGHINDARI MEREKA
 Menurut Gartner, pasar CRM mencapai $ 24 miliar pada 2014 setelah

beberapa tahun pertumbuhan yang kuat. Mengingat tingkat investasi itu,
perusahaan jelas ingin mendapatkan nilai sebanyak mungkin dari sistem
mereka. Sangat disayangkan, bahwa begitu banyak dari mereka membuat
kesalahan dalam memilih dan mengimplementasikan perangkat lunak CRM.

 Editor Enterprise Apps Today, Ann All (2014), menggambarkan kesalahan
umum CRM dan cara menghindarinya. Lima dari kesalahan CRM ini
dijelaskan pada Tabel 10.5.
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TABEL 10.5 Kesalahan CRM dan Menghindari Mereka

Kesalahan CRM Cara Menghindari Kesalahan

Menempatkan departemen TI 
untuk proyek CRM bukan
pengguna bisnis

Pengguna bisnis langsung perlu memperjuangkan dan memimpin inisiatif proyek, 
dengan IT memainkan peran pendukung.
Penjelasan: CRM adalah proyek perangkat lunak yang keberhasilannya bergantung
pada input pengguna, yang membantu memastikan mereka benar-benar akan
menggunakannya. Tidak seperti aplikasi lain, tenaga penjualan tidak harus
menggunakan CRM. Jika sistem ini kurang dimanfaatkan, perusahaan hanya akan
melihat peningkatan terbatas.

Tidak mendapatkan persyaratan
CRM dengan benar dengan tidak
melibatkan pemangku
kepentingan bisnis utama sejak
awal

Implementasi CRM perlu dukungan dari pengguna dan pemangku kepentingan
bisnis lainnya, yang dapat menyebarkan antusiasme. Komunikasi yang sering tentang
proyek penting untuk melibatkan mereka dengan cara yang bermakna.

Membuat strategi CRM mobile 
menjadi renungan

Pertimbangkan mobilitas sebagai prioritas dalam proyek CRM sejak awal. 
Menempatkan CRM yang ada di perangkat seluler adalah rencana yang buruk.
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TABEL 10.5 Kesalahan CRM dan Menghindari Mereka (Cont..)

Kesalahan CRM Cara Menghindari Kesalahan

Mengambil pendekatan yang salah
untuk pelatihan CRM

Pastikan antarmuka cukup intuitif sehingga sebagian besar pengguna tidak perlu
pelatihan langsung. Ketika orang duduk di ruang kelas selama satu jam, mereka
hanya akan mempertahankan 5 menit dari apa yang mereka dengar. Program 
pembelajaran saat makan siang yang berfokus pada satu atau dua pelajaran adalah
strategi adopsi yang jauh lebih efektif.

Meremehkan resistensi pengguna
untuk berubah

Pengguna tidak akan mentoleransi sistem yang dirancang dengan buruk. Pengguna
yang frustrasi adalah jalur cepat menuju kegagalan, atau minimal, hasil yang kurang
optimal.
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 Contoh Kegagalan

Pengalaman Citizen National Bank adalah contoh kegagalan yang
kemudian menggantikan vendor CRM-nya dan menjadi sukses.
Pelajaran yang didapat, dengan biaya $ 500.000, adalah:
 Sangat jelas tentang bagaimana aplikasi CRM akan menambah nilai pada

proses penjualan.

 Menentukan apakah dan mengapa tenaga penjualan menghindari CRM.

 Memberikan insentif bagi tim penjualan untuk mengadopsi CRM.

 Temukan cara untuk menyederhanakan penggunaan aplikasi CRM.

 Sesuaikan sistem CRM dengan perubahan kebutuhan bisnis.
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MENYESUAIKAN CRM
 Salah satu masalah terbesar dalam implementasi CRM adalah sulitnya

mendefinisikan dan mengukur keberhasilan. Selain itu, banyak perusahaan
mengatakan bahwa ketika datang untuk menentukan nilai, manfaat tidak
berwujud lebih signifikan daripada penghematan biaya nyata. Namun
perusahaan sering gagal untuk menetapkan ukuran kuantitatif atau bahkan
kualitatif untuk menilai manfaat tidak berwujud ini.

 Rencana bisnis formal harus ada sebelum proyek CRM dimulai — yang
menghitung biaya yang diharapkan, manfaat finansial nyata, dan manfaat
strategis tak berwujud, serta risikonya. Rencana tersebut harus mencakup
penilaian sebagai berikut:

 Manfaat bersih yang nyata /Tangible net benefits. Rencana tersebut
harus mencakup analisis biaya-manfaat yang jelas dan tepat yang
mencantumkan semua biaya proyek yang direncanakan dan manfaat
nyata. Bagian dari rencana ini juga harus berisi strategi untuk menilai
metrik keuangan utama, seperti ROI, net present value (NPV), atau
metode justifikasi lainnya.

76



 Manfaat tidak berwujud/Intangible benefits. Rencana tersebut harus
merinci manfaat tidak berwujud yang diharapkan, dan harus
mencantumkan keberhasilan dan kekurangan yang terukur. Seringkali,
peningkatan kepuasan pelanggan adalah tujuan utama dari solusi CRM,
tetapi dalam banyak kasus nilai kunci ini tidak diukur.

 -Tugas beresiko/Risk assessment. Penilaian risiko adalah daftar semua
jebakan potensial yang terkait dengan orang, proses, dan teknologi yang
terlibat dalam proyek CRM. Memiliki daftar semacam itu membantu
mengurangi kemungkinan timbulnya masalah. Dan, jika itu benar-benar
terjadi, sebuah perusahaan mungkin menemukan bahwa, dengan
mendaftarkan dan mempertimbangkan masalah sebelumnya,
masalahnya lebih mudah dikelola daripada seharusnya.
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 Tangible and Intangible Benefits/Manfaat Berwujud dan Tidak
Berwujud
Manfaat biasanya mencakup peningkatan produktivitas staf (mis., Lebih
banyak kesepakatan ditutup), penghindaran biaya, pendapatan, dan
kenaikan margin, serta pengurangan biaya inventaris (mis., Karena
penghapusan kesalahan). Manfaat lain termasuk peningkatan kepuasan
pelanggan, loyalitas, dan retensi.
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Questions

1. Jelaskan empat faktor penentu keberhasilan untuk CRM.

2. Mengapa CRM penting?

3. Diskusikan bagaimana CRM berdampak pada akuisisi dan
retensi pelanggan.

4. Menurut Peter Drucker, bergantung pada apakah
efektivitas pemasaran?

5. Berikan tiga alasan mengapa CRM gagal.

6. Bagaimana CRM dibenarkan?
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