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E-Business Review 

• E-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan 
semiotomatis  dengan menggunakan teknologi elektronik.  

• E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem 
pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. 

• E-bisnis banyak dipakai untuk berhubungan dengan suplier dan mitra bisnis 
perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan 
secara lebih baik. 

 



E-Business Review 

• E-bisnis berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis termasuk value 
chain: pembelian secara elektronik (electronic purchasing), manajemen 
rantai suplai (supply chain management), pemrosesan order elektronik, 
penanganan dan pelayanan kepada pelanggan, dan kerja sama dengan mitra 
bisnis.  

• E-bisnis memberi kemungkinan untuk pertukaran data di antara satu 
perusahaan dengan perusahaan lain, baik lewat internet, intranet, extranet 
atau kombinasi di antaranya. 

 



Infrastruktur E-Business 

• Untuk menunjang e-business, dibutuhkan sebuah komponen yang disebut 
infrastruktur e-business.  

• Infrastruktur e-business adalah arsitektur hardware, software, konten dan data 
yang digunakan untuk memberikan layanan e-business untuk karyawan, 
pelanggan dan mitra. 

• Infrastruktur e-business mempengaruhi kualitas pelayanan langsung yang 
dialami oleh pengguna sistem dalam hal kecepatan dan responsibilitas.  

• Infrastruktur e-business harus fleksibel dengan mempertimbangkan teknologi 
baru untuk mendukung perubahan dalam bersaing secara efektif 

 



Dalam infrastruktur e-business terdapat dua komponen utama yang berperan 
penting, yaitu: 

1. Technical e-business infrastructure (hardware, software, teknologi 
komunikasi, data, dan aplikasi utama). 

2. Human e-business infrastructure (keahlian, pengalaman, kompetensi, 
komitmen, nilai, norma dan pengetahuan). 

 

Infrastruktur E-Business 



Infrastruktur Teknologi Informasi Vs Infrastruktur 

Teknologi Industri 

Kebutuhan infrastruktur untuk menerapkan teknologi informasi tidak sama 
dengan teknologi industri sebelumnya, karena : 

• Pertama, layanan informasi tidak tergantung pada infrastruktur secara fisik 
seperti misalnya jaringan transportasi yang sangat penting bagi teknologi 
manufaktur yang masih tradisional.  

E-business menggambarkan pergantian dari aset secara fisik menjadi aset 
elektronik dan aset intelektual.  

Kebutuhan karyawan yang berpendidikan menjadi lebih penting 
dibandingkan sebelumnya. 



Infrastruktur Teknologi Informasi Vs Infrastruktur 

Teknologi Industri 

• Kedua, TI memungkinkan penyebaran aktifitas ekonomi.  

Pada teknologi manufaktur, proses produksi harus dilakukan pada satu 

lokasi agar dapat berlangsung secara ekonomis.  

Pada produksi yang memanfaatkan layanan TI, hal tersebut dapat dilakukan 

meskipun berada pada lokasi geografis yang berbeda. 

• Ketiga, TI bukan merupakan modal insentif seperti teknologi manufaktur.  

Sebagai hasilnya, enterpreneur dapat masuk pada berbagai bisnis yang 

berhubungan dengan TI dengan investasi teknologi yang kecil. 



• Infrastruktur e-business harus memiliki karakteristik berupa connectivity, 
compatibility, modularity dan personel IT yang mempunyai keahlian dan 
pengetahuan yang memadai. 

• Connectivity adalah konsep untuk menghubungkan semua pengguna, area 
fungsional dan aplikasi perusahaan yang memungkinkan untuk berbagi 
informasi sehingga berdampak pada perluasan implementasi aplikasi. 

Informasi yang dibagi oleh pengguna disediakan oleh berbagai aplikasi yang 
dimiliki perusahaan dimana aplikasi ini akan bernilai jika dibentuk dan 
digunakan sebagaimana yang diinginkan. 

Infrastruktur E-Business 



• Compatibility adalah kemampuan untuk membagikan berbagai macam 
informasi & aplikasi melalui komponen teknologi di dalam perusahaan 
secara menyeluruh.  

Compatibility ini membantu perusahaan untuk memberdayakan 
karyawan, menghasilkan data yang berisi informasi dan ketersediaan 
pengetahuan di dalam perusahaan. 

Infrastruktur E-Business 



• Modularity. Modularitas memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk 
membangun aplikasi baru dengan cepat dan memodifikasi berdasarkan 
konsep. 

• Highly-skilled IT personnel, merupakan bagian yang sangat penting bagi 
implementasi aplikasi. 

Personil IT harus mengetahui bagaimana menggunakan sumber daya IT 
yang dimiliki perusahaan dan teknologi lain diluar perusahaan.  

Personil IT juga memiliki pengetahuan mengenai proses bisnis perusahaan 
yang digunakan untuk menerapkan aplikasi yang dapat mendukung 
strategi bisnis perusahaan 

Infrastruktur E-Business 



• Keselarasan strategi e-business terhadap strategi bisnis perusahaan 
mengacu kepada misi , tujuan dan perencanaan bisnis perusahaan.  

• Kesesuaian ini menghasilkan integrasi perusahaan disetiap fungsi, unit dan 
personal yang berfokus kepada daya saing perusahaan. 

• Pengelolaan e-business adalah masalah penyelarasan hubungan antara 
bisnis perusahaan dan infrastruktur e-business yang akan memberikan 
manfaat berupa peluang dan kemampuan e-business perusahaan. 

Kerangka Infrastruktur E-bisnis Terintegrasi  



Kerangka Infrastruktur E-bisnis Terintegrasi  

• Infrastruktur e-Bisnis merupakan suatu struktur yang interdisipliner (lintas 
disiplin ilmu) yang melibatkan: 

• proses bisnis, 

• model perdagangan,  

• infrastruktur hardware,  

• jaringan dan software,  

• standar software interoperabilitas,  

• standar hukum, dll 

• Nilai akhir dari e-bisnis akan tercapai ketika berbagai disiplin ilmu dan 
standar berjalan selaras dalam sebuah konstruksi  infrastruktur e-bisnis yang 
terintegrasi. 

 



Kerangka Infrastruktur E-bisnis Terintegrasi  

Untuk mengevaluasi aspek interdisipliner konstruksi infrastruktur e-bisnis, 
dilakukan dengan menggunakan pendekatan empat pilar: 



Empat Komponen Infrastruktur E-bisnis Terintegrasi  

1. Infrastruktur Teknologi 

• Hardware, software, jaringan, teknologi enkripsi, teknologi pembayaran 
online, dll 

• Infrastruktur Teknologi meliputi beberapa aspek sbb:   

• Interoperabilitas 

• Keamanan 

• Konektivitas 

• Keandalan. 

• Aplikasi perusahaan yang terintegrasi 

 



Empat Komponen Infrastruktur E-bisnis Terintegrasi  

Interoperabilitas 

• Interoperabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan 
aplikasi lain yang berbeda platform dan SO  melalui suatu protokol yang 
disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi. 

• Biaya standarisasi format data, aplikasi dan platform 

Keamanan 

• Confidentiality  adalah jaminan privasi dan akurasi data. 

• Integrity  adalah jaminan bahwa data yang tersimpan belum diubah tanpa 
izin, dan pesan yang dikirimkan adalah pesan yang sama dengan yang 
diterima. 

• Availability  adalah jaminan ketersediaan data, situs Web  atau EC data 
services , tepat waktu, handal, dan dibatasi untuk pengguna yang berwenang 

 



Empat Komponen Infrastruktur E-bisnis Terintegrasi  

Konektivitas  

• Konektivitas berkaitan dengan jumlah entitas yang terhubung ke jaringan 
baik lokal maupun jaringan luas yang menggunakan internet. 

• Aspek ini memungkinkan terjadinya komunikasi dengan mitra bisnis yang 
letaknya berjauhan secara geografis 

Kehandalan 

• Kehandalan aplikasi e-bisnis online adalah kemampuan untuk menyediakan 
pelayanan yang terpercaya dan akurat 

• Kehandalan  tergantung pada banyak faktor termasuk menghilangkan 
redundansi dan kehandalan dari sisi server aplikasi. 



Empat Komponen Infrastruktur E-bisnis Terintegrasi  

Aplikasi perusahaan yang terintegrasi 

• Diperlukan solusi enterprise-wide , bukan software yang berdiri sendiri 

untuk setiap tugas bisnis yang saat ini digunakan, misalnya penjadwalan, 

forecasting , kolaborasi, dll 



Empat Komponen Infrastruktur E-bisnis Terintegrasi  

2. Infrastruktur Manajerial dan 
Organisasi   

• Model bisnis yang beragam  

• Budaya organisasi,  

• Pelatihan user,  

• Return On Invesment 
 

 

3. Infrastruktur Hukum dan 
Peraturan  

• Peraturan masing-masing agen,  

• Yurisdiksi,  

• Formasi kontrak,  

• Validitas dan kesalahan,  

• Otentikasi, non-repudiasi,  

• HAKI 

 



Empat Komponen Infrastruktur E-bisnis Terintegrasi  

4. Infrastruktur Informasi 

• Likuiditas informasi : kemampuan untuk memperoleh, memahami dan 
memanfaatkan informasi ketika dibutuhkan, di mana diperlukan, dalam 
konteks yang tepat (isi dan makna) 

• Manajemen pengetahuan,  

• Taksonomi (aturan klasifikasi atau hirarki)  

• Ketersediaan informasi yang terintegrasi 

 



Mengidentifikasi Industri Dalam Lima Kekuatan  

• Industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang 
sama atau mirip dan merupakan pengganti satu sama lainnya. 

• Perusahaan dalam suatu industri saling bersaing dan saling mempengaruhi 
dalam mengejar profitabilitas yang tinggi.  

• Dalam industri apapun, persaingan menekankan tingkat pengembalian 
modal (Capital Gain) yang diinvestasikan ke arah tingkat yang ditentukan.  



Mengidentifikasi Industri Dalam Lima Kekuatan  

• Michael Porter menyatakan, terdapat lima kekuatan yang mempengaruhi 
persaingan dalam industri, yaitu : 

1. Persaingan kompetitif di antara anggota industri (rivalry among 
competitive firms), 

2. Ancaman dari pendatang baru (threat of new entrants).  

3. Ancaman dari produk pengganti (threat of substitute products).  

4. Kekuatan tawar-menawar dari pemasok (bargaining power of suppliers). 

5. Kekuatan tawar-menawar dari pembeli (bargaining power of buyers), 



Mengidentifikasi Industri Dalam Lima Kekuatan  

Porter’s Five Force Model 



Mengidentifikasi Industri Dalam Lima Kekuatan  

• Persaingan kompetitif di antara anggota industri  

• Intensitas persaingan ini dipengaruhi oleh kondisi diantaranya:  

• meningkatkannya jumlah pesaing, 
• penurunan permintaan produk, 
• persaingan harga, 
• persaingan dalam hal strategi atau sumber daya 

• Karena perusahaan-perusahaan dalam industri bergantung satu sama lain, 
tindakan satu perusahaan seringkali mengundang reaksi dari pesaingnya 
 
 



Mengidentifikasi Industri Dalam Lima Kekuatan  

• Ancaman dari pendatang baru. 

• Ancaman ini muncul jika profitabilitas dari industri tersebut menjanjikan, 
sehingga mendorong pendatang baru untuk masuk. 

• Mudah atau sulitnya perusahaan pendatang baru untuk masuk dalam 
industri tertentu  dipengaruhi oleh:  

• skala ekonomi,  

• keunggulan biaya karena pengalaman,  

• loyalitas pelanggan,  

• kebutuhan kapital,  

• akses distribusi  

• proteksi pemerintah. 



Mengidentifikasi Industri Dalam Lima Kekuatan  

• Ancaman dari produk pengganti. 

• Produk pengganti mempunyai daya tarik dalam harga, performansi / 
kualitas yang mengakibatkan pelanggan berpindah. 

• Ancaman dari produk pengganti disebabkan oleh mudahnya pelanggan 
untuk pindah ke produk pengganti tersebut 

• Contoh produk pengganti: 

• laptop dengan komputer 
pensil dengan bolpen 
gelas dengan cangkir 
piring dengan mangkok 
kasur dengan matras 

 



Mengidentifikasi Industri Dalam Lima Kekuatan  

• Kekuatan tawar-menawar dari pemasok 

• Pemasok memiliki kekuatan tawar, ketika terjadi ketergantungan pasokan, 
atau pemasok didominasi oleh produsen yang hanya mementingkan posisi 
pasar dan tidak menghiraukan kondisi persaingan pasar.  

• Ancaman serius bisa terjadi jika pemasok berintegrasi ke arah industri 
pembeli.  

• Misalnya, produsen pakaian memilih untuk membuka toko pakaian 
sendiri, sehingga menjadi ancaman bagi toko pakaian yang lain, terutama 
bagi toko yang dulu membeli pakaian dari produsen tersebut.  



Mengidentifikasi Industri Dalam Lima Kekuatan  

• Kekuatan tawar-menawar dari pembeli 

• Pembeli memiliki kekuatan tawar jika: 

• jumlah pelanggan (dengan pembelian besar) sedikit, 

• prosentase pembelian pelanggan besar, dari keseluruhan penjualan produk.  

• Pembeli akan menuntut kualitas yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih baik 
serta harga yang murah, dimana hal ini mendorong persaingan antar 
perusahaan dalam suatu industri.  


