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1. e-Business Pengantar 
 
Ketika kita memasuki era milenium ke-3, kita telah berpengalaman 
dengan salah satu perubahan terpenting di dalam kehidupan kita, 
yaitu perubahan memasuki masyarakat berbasis internet (internet 
based society). Menurut laporan departemen perdagangan Amerika 
Serikat tahun 2002, lebih dari 55 persen warga negara Amerika (141 
juta orang) telah menjelajahi (surfed) jaringan internet. Kenyataan 
yang paling penting adalah 90 persen daripadanya adalah warga 
negara usia 5-17 tahun, yang menjelajahi jaringan internet. 
Prosentase ini diperkirakan akan meningkat dari tahun ke tahun. 
Kecenderungan ini diperkirakan pula akan diikuti oleh negara-negara 
lain. Sebagai hasilnya, banyak perubahan yang terjadi baik di rumah, 
sekolah, tempat kerja dan di dalam pemerintahan, bahkan di dalam 
kegiatan bersenang-senang (leisure) kita. Beberapa perubahan telah 
terjadi disini (baca Amerika) dan bahkan secara global.  
 
Salah satu perubahan yang signifikan adalah bagaimana kita 
menjalankan bisnis melalui jaringan internet, khususnya bagaimana 
cara kita mengatur pasar dan penjualan (marketplace dan trading). 
Sebagai contoh, bagaimana kita melakukan pembayaran secara online, 
jual-beli saham secara online, membeli tiket pesawat serta, even-even 
dari ajang tertentu secara online, membeli komputer, printer, stik 
memori secara online, membeli buku secara online dan masih banyak 
lagi. 
 
Perdagangan elektronik atau Electronic Commerce (EC), yang juga 
dikenal sebagai e-Business, yang menjelaskan tentang tata cara 
dimana transaksi dilakukan melalui jaringan internet. EC (seterusnnya 
baca e-Business) adalah proses melakukan pembelian dan penjualan 
barang, jasa dan informasi secara elektronik. Beberapa EC, seperti 
jual-beli saham melalui jaringan internet telah berkembang secara 
pesat. Tetapi, EC tidak hanya sekadar jual dan beli, ia juga tentang 
komunikasi, kolaborasi, dan penemuan informasi secara elektronik. EC 
juga tentang e-Learning, e-Government, dll. EC akan berdampak 
kepada bisnis, profesi, orang, dan juga bagian dari dunia. 
 
Dampak dari EC tidak hanya di dalam pembuatan perusahaan berbasis 
web, tetapi juga membangun order industri yang baru. Bill Gates 
menyatakan bahwa kompetisi yang terjadi sekarang ini bukan diantara 
produk dan jasa, tetapi adalah kepada model bisnis perusahaan. 
Hari ini EC sudah berada pada tahap konsolidasi dimana ketertarikan 
kepada teknologi dan ide sedang dipadukan secara hati-hati terhadap 
strategi, implementasi, profitabiliti. Sebagian besar orang mengenali 
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bahwa e-Business mempunyai dua bagian; tidak hanya teknologi 
tetapi juga tentang bisnis. 
 
 
1.1. Definisi Electronic Commerce plus 
 
EC menjelaskan proses dari pembelian (buying), penjualan (selling), 
pemindahan (transferring), atau pertukaran (exchanging) produk, jasa 
(services), dan/atau informasi melalui jaringan komputer (internet). 
EC dapat didefinisikan dari beberapa perspektif sebagai berikut: 
 

 Komunikasi. Dari sudut pandang ini, EC adalah pengiriman 
barang, jasa, informasi, atau pembayaran melalui jaringan 
komputer. 

 Perdagangan. Dari sudut pandang ini, EC menyediakan 
kemampuan pembelian dan penjualan produk, jasa, dan 
informasi pada internet dan layanan online lainnya. 

 Proses Bisnis. Dari sudut pandang ini EC, adalah melakukan 
bisnis secara elektronis dengan menyelesaikan/melengkapi 
proses bisnisnya secara jaringan elektronik, oleh karenanya 
menggantikan informasi untuk proses bisnis secara fisik. 

 Layanan/Jasa. Dari sudut pandang ini EC, adalah alat yang 
menunjukkan keinginan pemerintah, perusahaan, konsumen, 
dan manajemen untuk memotong biaya jasa sambil 
meningkatkan kualitas layanan dan kecepatan jasa layanan 
kepada pelanggan. 

 Pembelajaran. Dari sudut pandang ini EC, adalah pendorong 
(enabler) dari pembelajaran online (online learning) dan 
pendidikan di sekolah, universitas, dan organisasi yang lain, 
termasuk bisnis. 

 Komunitas. Dari sudut padang ini EC, adalah menggabungkan 
tempat untuk anggota komunitas untuk belajar, transaksi, dan 
kolaborasi. 

 
 
Beberapa orang melihat istilah perdagangan (commerce) dijelaskan 
hanya sebagai transaksi diantara rekan bisnis. Ketika definisi ini 
digunakan, istilah electronic commerce akan menjadi sedikit 
menyempit. Jadi, banyak yang menggunakan istilah e-Business 
sebagai penggantinya. e-Business ditujukan untuk definisi yang luas 
dari EC, tidak hanya jual dan beli barang dan jasa, tetapi juga 
melayani pelanggan, kolaborasi dengan rekan bisnis, melakukan e-
learning, dan melakukan transaksi elektronik di dalam suatu organisasi.  
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Gambar 1. Dimesi dari EC 
 
 
Bagaimanapun juga, beberapa orang melihat e-Business sebagai 
aktivitas “selain hanya jual beli” melalui internet, seperti kolaborasi 
dan aktivitas intrabisnis (aktivitas online diantara dan di dalam pelaku 
bisnis). Selanjutnya istilah EC+ (definisi EC yang lebih luas) akan 
dianggap sama dengan e-Business (EB). 
 
Definisi e-Business menurut beberapa pihak: 
 
IBM  : E-Commerce plus (EC+) adalah semua aktivitas yang 
membuat mungkin e-commerce dengan menggunakan teknologi 
internet untuk meningkatkan dan mentransformasikan kunci proses 
bisnis 
 
Kalakota : mendefinisikan e-Business adalah sebagai suatu 
gabungan yang kompleks dari proses bisnis, aplikasi perusahaan, dan 
struktur organisasi yang diperlukan untuk membuat model bisnis 
mempunyai kinerja yang tinggi 
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AMR  : mendefinisikan suatu rangkaian kegiatan mengelola 
rantai pasok  (supply chain), manajemen perusahaan (enterprise 
management) dan manajemen pelanggan (customer management). 
• Supply Chain Management meliputi: 

Logistics, Distribution planning, Demand planning, Forecasting, 
Warehouse management. 

• Enterprise Management meliputi: 
Finance and Administration, Operations, Procurement, Human 
Resources, Inventory management, R & D. 

• Customer Management meliputi: 
Sales channel management, Marketing automation, Customer 
relationship management, Personalization. 

 
 
1.1.1. Pure vs Partial EC+

 
Electronic Commerce (EC) dapat dilakukan dalam berbagai macam 
bentuk , tergantung dari derajat digitasi (transformasi dari fisik ke 
digital) dari; (1) produk (jasa) yang dijual, (2) proses, dan (3) agen 
pengirim (intermediary).  
 
Gambar 1, yang menjelaskan kemungkinan konfigurasi dari 3 dimensi 
ini, yaitu produk dapat secara fisik dan digital, proses dapat secara 
fisik dan digital, dan agen pengiriman dapat secara fisik atau digital. 
Pilihan-pilihan ini membuat kubus sebanyak 8 buah, setiap darinya 
mempunyai 3 dimensi. Di dalam perdagangan tradisional, ketiga 
dimensi ini adalah fisik (bagian kiri bawah), dan di dalam perdagangan 
elektronik murni (pure EC) semua dimensi (3 buah) adalah digital. 
Semua kubus yang lainnya adalah campuran dari dimensi fisik dan 
digital. 
 
1.1.2. Organisasi EC.  
 
Organisasi yang seluruhnya bersifat fisik (pure physical organization) 
disebut sebagai organisasi brick-and-mortar atau ekonomi-lama (old-
economy), yang melakukan hampir sebagian besar bisnisnya secara 
off-line, menjual produk fisiknya oleh agen-agen yang bersifat fisik 
pula. Sedangkan perusahaan yang tumbuh dan berkembang hanya di 
EC dianggap virtual atau organisasi pure-play. Sebagian buku yang 
lain membedakannya menjadi brick-and mortar dan primary internet 
based. 
Organisasi Clik-and-mortar (atau click-and-brick) adalah organisasi 
yang melakukan beberapa aktivitas perdagangannya secara elektronik, 
tetapi bisnis utamanya masih dilakukan secara fisik.  Secara perlahan-
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lahan, banyak perusahaan brick-and-mortar berubah menjadi click-
and-mortar, sebagai contohnya Marks&Spencer. 
 
Tabel 1.1. Perbedaan Perusahaan Digital Vs Brick-and-Mortar 

Organisasi Brick-and-Mortar  Organisasi Digital 
• Menjual lewat toko 
• Menjual barang yang 

terlihat (tangible goods) 
• Inventori Internal 

/production planning 
• Katalog kertas 
• Tempat jual-beli secara 

fisik (Physical marketplace) 
• Menggunakan VANs (value 

added network) dan 
tradisional EDI (electronic 
data interchange) 

• Pelelangan secara fisik dan 
terbatas 

• Layanan berbasis pialang, 
transaksi 

• Tagihan lewat kertas 
(Paper-based) 

• Tender dengan berita acara 
(Paper-based tendering) 

• Push production, dimulai 
dengan perkiraan 
permintaan 

• Produk masal (standard 
products) 

• Komisi marketing berbasis 
fisik 

• Banyak bicara, lambat dan 
periklanan yang terbatas 

• rantai pasok linier (Liniear 
supply chains) 

• Modal yang besar untuk 
produksi yang besar (mass 
production) 

• Biaya yang besar (large 
fixed cost) untuk keperluan 
operasional pabrik. 

• (cost > value), 
ketidaksesuaian nilai 

• Menjual secara online 
• Menjual barang digital 
• Online collaborative 

inventory forecasting 
• Katalog pintar elektronik 
• Tempat Penjualan secara 

virtual 
• Menggunakan internet dan 

ekstranet 
• Pelelangan online, dimana 

saja, kapan saja 
• Perantara Elektronik, 

layanan value-added  
• Tagihan secara elektronik 
• Tender secara Electronik 

(reverse auctions) 
• Pull production, dimulai 

dengan order 
• Kustomisasi masal, dibuat 

untuk pesanan 
• Pemasaran virtual, afiliasi   
• Pemasaran virtual, eksplosif  
• rantai pasok berbentuk hub 

(Hub-based supply chains) 
• Modal sedikit untuk 

pembuatan berdasarkan 
order; pembayaran dapat 
dilakukan sebelum produksi 
dimulai 

• Biaya yang kecil (small fixed 
cost) untuk keperluan 
operasional pabrik. 

• (cost = value), Kesesuaian 
antara nilai pelanggan 
(customers value 
proposition) 
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pelanggan (Customers 
value proposition is 
frequently a mismatch)  

 
 
Tabel 1. menunjukkan perbedaan antara organisasi brick-and-mortar 
dengan digital. Perhatikan bahwa untuk organisasi brick-and-mortar 
menggunakan katalog kertas (paper katalog). 
 
1.1.3. Internet vs Non-Internet EC. 
 
Banyak kegiatan EC yang dilakukan melalui internet, tetapi EC dapat 
juga dilakukan pada jaringan khusus (private network), seperti value-
added networks (VANs, jaringan yang menambahkan jasa komunikasi), 
LAN (Local Area Network), atau bahkan komputer tunggal. Sebagai 
contoh, membeli makanan melalui suatu mesin yang kemudian 
dibayar dengan menggunakan smart card atau telpon celluler dapat 
dilihat sebagai suatu kegiatan EC. 
Contoh dari non-internet EC terjadi pada karyawan (representative 
penjualan) yang dilengkapi dengan alat tulis bergerak (mobile 
handwriting). 
 
 
1.2. Klasifikasi dan Konten EC 
 

1. Business-to-Business (B2B). Semua partisipan di dalam 
B2B e-commerce adalah pebisnis atau organisasi lain. Sebagai 
contoh beberapa aplikasi Mark&Spencer’s terdiri B2B dengan 
supplier. Saat ini, 85% dari volume EC adalah B2B 
(Cunningham 2001). 

 
2. Business-to-consumer (B2C). Meliputi transaksi eceran 

(Retail transaction) dari suatu produk dan jasa dari pebisnis ke 
pembeli individu. Tipe pembeli seperti di Mark&Spencer online 
atau pada Amazon.com adalah customer atau consumer. EC 
tipe ini disebut juga e-tailing. 

 
3. Business-to-business-to-Consumer (B2B2C). Tipe bisnis 

ini menyediakan produk dan jasa untuk klien bisnis. Klien 
bisnis memelihara pelanggannya, yang dapat sebagai 
karyawannya, untuk mana produk dan jasanya disediakan 
tanpa menambahkan nilai tambah lainnya.  Satu contoh adalah 
satu perusahaan yang membayar AOL (American Online) untuk 
menyediakan karyawannya akses internet (dari sekadar 
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karyawannya yang membayar secara langsung kepada AOL). 
Contoh yang lain adalah Qantas’ Pan Pasific, yang meyediakan 
jasa perjalanan seperti tiket pesawat terbang dan kamar hotel 
untuk rekan bisnis seperti travel agen, yang menjual jasa 
kepada pelanggannya. B2B2C dapat juga disebut juga dengan 
wholesaler-to-retailer-to-consumer. 

 
4. Consumer-to-business (C2B).  meliputi individu yang 

menggunakan internet untuk menjual produk dan jasa kepada 
organisasi, seperti layaknya seorang individu mencari penjual 
untuk untuk menawarkan produk atau jasanya seperti yang 
mereka inginkan. Priceline.com dikenal sebagai C2B organizer 
untuk beberapa transaksi. 

 
5. Consumer-to-consumer (C2C). Dalam kategori ini, 

konsumen yang satu akan menjual langsung kepada konsumen 
yang lain. Sebagai contoh seorang individu menjual mobil, 
rumah (property), dan seterusnya dalam klasifikasi online. 
Penawaran jasa individu melalui internet dan menjual 
pengetahuan dan keahlian secara online adalah contoh dari 
C2C. Sebagai tambahan, banyak situs pelelangan mengijinkan 
kepada perorangan/individu untuk menempatkan item-item 
mereka untuk di lelang. 

 
6. Peer-to-peer application. Teknologi ini dapat digunakan di 

dalam C2C, B2B dan B2C. Teknologi ini mendorong jaringan 
komputer untuk membagi data dan prosesnya dengan 
komputer lain secara langsung. Sebagai contoh , di dalam 
aplikasi C2C, orang dapat bertukar musik, video, software dan 
bentuk barang digital secara elektronik. 

 
 

7. Mobile commerce (m-commerce). Transaksi EC yang 
dilakukan secara penuh atau sebagian di dalam lingkunagn 
nirkabel (Wireless). Sebagai contoh, beberapa orang yang 
diperlengkapi dengan cell phones, orang dapat melakukan 
order buku dari amazon.com atau hal-hal yang berhubungan 
dengan perbankan. Banyak aplikasi m-commerce terdiri dari 
perangkat bergerak berbasis internet (Internet-enabled mobile 
devices). 

 
8. Intrabsuiness EC. Mencakup semua aktivitas internal 

organisasi yang meliputi pertukaran barang, jasa, atau 
informasi diantara beberapa unit dan individu di dalam 
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organisasi. Aktivitas dapat meliputi dari penjualan produk 
perusahaan ke satu karyawan untuk tranining online dan 
dukungan bagi design secara bersama-sama. Intrabisnis EC 
biasanya dilakukan pada intranet atau portal perusahaan 
(Corporate Portal) secara umum. 

 
9. Business-to-employees (B2E). Adalah bagian dari 

Intrabisnis, dimana suatu organisasi mengirimkan jasa, 
informasi, atau produk kepada karyawan individu, seperti yang 
dilakukan oleh Maybelline.  

 
10. Collaborative commerce. Ketika individu atau kelompok 

melakukan kolaborasi, mereka akan tumbuh kedalam 
collaborative commerce. Sebagai contoh, rekan bisnis di dalam 
suatu lokasi yang berbeda dapat mendesign produk mereka 
secara bersamaan, menggunanakan screen sharing, atau 
mereka secara bersama-sama memperkirakan jumlah 
permintaan dari suatu produk, seperti yang dilakukan oleh 
Mark&Spencer dan suppliernya. 

 
11. Nonbusiness EC. Pertumbuhan jumlah dari institus non-profit 

seperti institusi akademik, organisasi non-profit, organisasi 
kerohanian, organisasi social, dan agen-agen pemerintah yang 
menggunakan EC telah menurunkan pengeluaran mereka atau 
untuk meningkatkan proses operasi dan layanan kepada 
pelanggan. 

 
12. E-Learning. Training atau edukasi yang disajikan secara online. 

E-Learning digunakan secara mendalam di dalam suatu 
perusahaan untuk pelatihan karyawannya (disebut e-training).  
E-Learning juga disebut sebagai universitas maya. 

 
13. Exchange-to-exchange (E2E). Merupakan Pasar Publik 

Electronik (Public Electronic Market) diantara pembeli dan 
penjual. 

 
14. E-Government. Di dalam e-Government EC, entitas di dalam 

pemerintahan membeli  atau menyediakan barang-barang, jasa, 
atau informasi kepada pelaku bisnis (G2B) atau kepada 
warganya (G2C).  
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1.3. Model Bisnis pada EC 
 
1.3.1. B2C (Business to Customer) 
 
Dalam B2C, pelanggan secara langsung menggunakan platform 
internet, khususnya web, untuk melakukan aktivitas seperti browsing, 
ordering dan pembayaran. Internet bukan merupakan platform yang 
pertama yang menyediakan pelanggan dengan kemampuan untuk 
melakukan pembelian (shoping) dari rumah menggunakan media 
telekomunikasi. Sebagian besar dukungan ini tidak berhasil. Studi dari 
kegagalan ini akan membuat kita menjadi sensitif untuk bagaimana 
suatu faktor sosial berinteraksi dengan teknologi. 
Interaksi antara pebisnis dengan pelanggan terdiri dari beberapa 
aktivitas seperti : 

• Promosi (promotion) 
• Pemesanan (ordering) 
• Penyampain produk (product delivery) 
• Layanan purna jual (after-sales support) 

 
Tujuan dari semua bisnis adalah untuk mampu bertahan (survive) dan 
memaksimalkan nilai pemilik sahamnya. Ini dapat dibuat mungkin 
dengan mencapai tujuan perantara (intermediate goals) yang sering 
disebut dengan nilai-nilai bisnis (business values). 
Tiga jenis atau dimensi dari nilai-nilai bisnis bisnis pada B2C adalah: 

• Operational exellence (operasional yang istimewa), dimana 
bisnis menekankan pada pembiayaan yang rendah (low cost), 
biaya operasional yang rendah (low overhead), respon yang 
cepat, proses yang terfokus (streamlined proses) 

• Customer intimacy (hubungan dengan pelanggan), dimana fokus 
pada hubungan jangka panjang (lifelong relationship) dan 
memenuhi kebutuhan individu 

• Product and service leadership (kepeloporan produk dan jasa), 
yang berlanjut pada inovasi (penemuan) produk dan jasa yang 
sejalan dengan intestasi di dalam pengembangan dan riset. 

 
Perusahaan yang sukses membangun strategi adalah yang 
menekankan kombinasi dari ketiga nilai-nilai bisnis diatas dengan 
definisi profile kompetisi mereka. 
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Oriented 
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Communic
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Transactional 
Feature Web enabled core 

business processes 

 
Gambar. Evolusi dari Inisiatif Web 

 
Pelanggan berbelanja pada web karena mereka menemukan nilai-nilai 
disana (tabel 1-3). Seperti nilai bisnis (business value) yang 
mempunyai dimensi, begitu juga nilai pelanggan (customer value). 
Ketika semua pelanggan mencari pengalaman yang memuaskan, ada 
beberapa aspek yang menyumbangkan kepuasan tadi. Dimensi nilai 
pelanggan ini dapat ditangkap sebagai: 

• Cost (Biaya), Menghemat biaya adalah satu alasan utama bagi 
pelanggan untuk belanja online. 

• Choice (Pilihan), User mempunyai banyak pilihan terhadap 
produk yang diminati  

• Convenience (Kenyamanan), Web menyediakan kenyamanan 
untuk membeli produk. Pembeli dapat mereview detil produk, 
membandingkan harga, melakukan pemesanan, melakukan 
pembayaran, dan mengatur pengiriman tanpa meninggalkan 
rumah. 
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• Customizations (Kustomisasi), website dapat membuat dan 

menyaring informasi dan berita untuk membuatnya 
berhubungan dengan pelanggan. Contoh Amazon.com 
menyambut selamat datang bagi pembeli berdasarkan namanya 
dan mengusulkan buku-buku yang merefeksikan pembelian 
sebelumnya. 

 
 Tabel 1.2. B2C pure-play dan B2C brick-and-mortar 

B2C Model Bisnis Website 

Periklanan (Portal sites) Yahoo.com 
Pelelangan 
(Cunsumer-to-consumer) 

eBay.com 
Pure-play 

Pedagang eceran Amazon.com 
Saluran baru 
(Disintermediation) 

Gateway.com 

Promosi Toyota.com 
Transaksi eceran BN.com 

Brick-and-
mortar 

Reinforce 
existing 
channel Layanan 

pelanggan 
Fedex.com 

 
 
 
 

 
Gambar 2. Tipe Nilai Rantai 
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Tabel 1.3. Situs dan Model Bisnis B2C 

Situs Who What How Business Value Customer Value 

Ebay.com Siapa saja
(everybody) 

 Produk apa 
saja (Any
product) 

 
Mengijinkan individu
menjual barang diantara 
mereka melalui
pelelangan 

 • Eksekusi Efisien 

 
• Hubungan 

diantaranya 
(customer 
relationship) 

• Harga yang bagus 
• Akses terhadap item-

item yang tidak umum 

MySimon.com Siapa saja Apa saja Menyediakan harga yang 
komparatif untuk barang 
yang dijual lewat web 

• Layanan &
hubungan 
pelanggan 
(customer service & 
relationship) 

 • Harga yang terbaik 
• Kenyamanan belanja 

Toyota.com  Pembeli
potensial toyota 

Hanya toyota 
automobiles 

Menyediakan saluran
alternatif untuk promosi 

 • Hubungan dan
dukungan 
pelanggan 
(customer & 
customer support) 

 • Akses yang mudah 
untuk informasi yang 
relevan 

WJS.com Individu yang
terlalu sibuk
untuk membaca 
suratkabarnya 

 
 

Informasi 
bisnis 

Menyediakan berita pada 
web dan melalui e-mail 

• Tambahan sumber 
penerimaan melalui 
berlangganan 

• Kenyamanan 
mempunyai berita yang 
disesuaikan bagi 
keperluan individu  

 
 
Who: Pelaku 
What: Produk/Jasa/Informasi 
How: Mekanisme



1.3.1.1. Amazon Bookstore 
 
Amazon didirikan oleh Jeff Bezos dan istrinya di sebuah garasi rumah 
di Seattle pada tahun 1995. Detail perencanaan menjadi kata kunci 
bagi Bezos dalam setiap pertimbangan sebelum membuat keputusan 
mendirikan situs Amazon.Com.  
 
Sebelum mendirikan Amazon.Com, Jeff Bezos adalah wakil direktur 
sebuah perusahaan finance di Wall Street. Setelah memutuskan untuk 
berbisnis menggunakan Internet, Jeff Bezos kemudian mendata semua 
produk yang bisa dibisniskan melaui Internet. Ujung-ujungnya 
terdapat dua pilihan, yakni buku dan musik. 
 
Akhirnya, Jeff Bezos memutuskan berdagang buku dan pindah ke 
Seattle karena dekat dengan distributor buku Ingram dan banyak 
programer komputer. Pada tahun pertama menuju tahun kedua, 
Amazon.Com mencatatkan omzet sebesar US$511 ribu meningkat 
menjadi US$15,7 juta!  
 
Amazon semakin menggurita dalam berkiprah di Internet. Terbukti 
dengan penguasaan saham Amazon di bisnis kios obat online, balai 
lelang online, mainan anak, hewan peliharaan, dan lain sebagainya. 
Tak heran jika kini banyak orang ke Amazon.Com bukan hanya 
mencari sekadar buku saja. Dan jumlah pengaksesnya pun juga 
semakin banyak, bahkan lebih dari 12 juta. 
 
Selain Amazon.Com dan beragam kios buku online lainnya, Internet 
juga menyediakan beratus bahkan beribu-ribu mailing list (milis) yang 
menjadi ajang jual beli berbagai barang. Mulai barang bekas, barang 
spesial koleksi, hingga milis khusus jual beli properti. Meski semua 
tidak bisa disebut e-commerce, namun keberadaan kios serta milis 
jual beli sangat membantu. Dan keberadaan mereka inilah yang 
menjadi cikal bakal perkembangan bisnis di Internet atau lebih sering 
disebut ecommerce. 
 
E-commerce, acapkali didefinisikan Sebagai jual beli barang dan jasa 
melalui Internet. Pada e-commerce, digunakan juga dukungan dan 
layanan menggunakan jalur non-Internet. Misalnya e-mail, telepon, 
ponsel, atau faksimili. 
 
Amerika yang merupakan pemain lama Internet, operasional e-
commerce pada tahun 1991 memperoleh restu pemerintah. Hal ini 
dibuktikan dengan izin pembentukan Commercial Internet Exchange 
(CIX). 



 
Sekarang, jutaan konsumen mengakses Internet. Internet dengan 
cepat menjadi pusat perbelanjaan, sebuah  cybermall praktis. Hari ini, 
buku, butik, games, permata, tiket konser, pizza, atau lobster 
sekalipun telah ditawarkan oleh toko-toko di Internet. Dan puluhan 
juta pembeli pontesial siap membeli produk yang ditawarkan.  
 
 
1.3.1.2. Aulia Boostore 
 

 
Gambar 3. Tampilan Aulia Bookstore 

 
Banyak orang bilang, kios online adalah pengembangan dari sebuah 
toko konservatif. Seperti halnya media online. Ada media cetaknya 
dulu, lalu dikembangkan sebuah divisi yang menangani edisi online-
nya. Namun, pameo ini tidak berlaku bagi Adek Aulia Pohan. Seorang 
mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Selain 
sibuk kuliah, Adek Aulia juga bekerja sebagai application developer di 
sebuah perusahaan swasta. 
 
Sama seperti Jeff Bezos (pendiri Amazon.com), Adek Aulia melihat 
perkembangan pengguna Internet yang sangat signifikan dalam 
beberapa tahun 
terakhir. Ditunjang dengan pengetahuannya tentang teknologi 
informasi, Adek Aulia menginginkan sebuah bisnis yang bisa 
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memberikan perbaikan nilai ekonomis. Ide pertama adalah dagang. 
Adek Aulia menabulasi semua produk yang bisa dijual melalui Internet. 
 
Pilihannya mengerucut pada dua produk, yakni makanan dan buku. 
Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Adek Aulia 
memutuskan berdagang buku. Berjualan makanan dianggap Adek 
Aulia terlalu berisiko, mengingat adanya masa kadaluarsa. Selain itu, 
buku diambil dipilih karena merupakan benda mati yang tidak 
mengenal batas kadaluarsa. 
Dari pilihan berdagang buku, dikerucutkan lagi menjadi buku-buku 
yang bernuansa agamis. 
 
Pucuk dicinta ulam pun tiba, Sagaf Basry, salah seorang teman Adek 
Aulia saat kuliah di Universitas Indonesia dulu, ternyata bekerja 
sebagai bussiness developmnet manager di sebuah agen penjualan 
buku yang bernama Lutfi Agency. Lutfi Agency sendiri dimiliki oleh 
Hasan Lutfi. Selanjutnya mudah ditebak, mereka berdua bersama-
sama bekerja sama mewujudkan ide membangun kios online yang 
khusus menjual buku. Akhirnya, pada bulan Maret 2004, Aulia 
Bookstore resmi berdiri. 
 
Aulia Bookstore kemudian merumuskan visi dan misinya. Termasuk 
pengerucutan produsen produk yang hendak dipasarkan. Sesuai 
dengan visinya, Aulia Bookstore memilih memasarkan khusus buku-
buku religius dari Group Mizan, Serambi, Lentera, Kaifa, Qanita, 
Hikmah, DARMIZAN, AL-Huda, Cendikia, Pustaka Zahra, Pustaka 
Hidayah, Misbah, Republika, dan lain-lain. Semua ini juga disesuaikan 
dengan pangsa Lutfi Agency yang memang fokus pada buku-buku 
religius. Meski demikian, menurut Adek Aulia, tidak tertutup 
kemungkinan buku-buku umum atau buku ilmiah dipajang dalam Aulia 
Bookstore. Selama tidak bertentangan dengan visi dan misi Aulia 
Bookstore sendiri. 
 
Tentu saja, karena Aulia Bookstore memiliki karakter yang berbeda 
dengan lapak atau toko buku konvensional, maka perhitungan yang 
dilkukan dengan Lutfi Agency juga berbeda. Baik dari sisi prosedur 
pengambilan barang maupun sistem rabat yang digunakan. Sebagai 
informasi, kebanyakan toko buku mematok rabat 30% dari harga jual.  
 
Cara memesan buku di Aulia Bookstore sangat sederhana. Aulia 
Bookstore menyediakan beberapa jalur pemesanan, yakni telepon 
lokal, ponsel, faksimili, dan e-mail. Tentu saja, para pemesan 
sebelumnya harus melihat terlebih dahulu katalog yang disediakan di 
situsnya. Dengan minimal pemesanan Rp50.000 setelah diskon atau 
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tujuh buah buku anak, setiap pelanggan otomatis menjadi member 
dan berhak atas pengiriman gratis untuk kawasan Jakarta seputaran 
Sudirman hingga ke Cawang dan Kebon Jeruk. 
 
Di Jabotabek, namun luar wilayah tersebut, pengirimannya juga masih 
gratis untuk satu kilogram pertama. Sedangkan kilogram berikutnya 
akan dikenakan biaya kurir. Untuk luar kota, Aulia Bookstore akan 
mengirimkan pesanan melalui jasa kurir dalam waktu maksimal tiga 
hari. Tanpa kemudahan pembayaran, semua bisnis online akan mati. 
Hal ini diantisipasi oleh Aulia Bookstore dengan menyediakan beberapa 
alternatif sistem pembayaran, yakni pembayaran COD (Cash On 
Delivery), pembayaran dilakukan saat pengiriman pesanan dan Sistem 
Paket.  
 
Satu hal yang menjadi keunggulan Aulia Bookstore adalah diskon. 
Uniknya, diskon yang disediakan bukan hanya berlaku pada moment 
atau event tertentu tetapi pada setiap transaksi.  
 
Tanpa strategi, seorang penjual adalah calon korban. Ungkapan ini 
dipercaya betul, Adek Aulia menginginkan sebuah bisnis yang bisa 
memberikan perbaikan dan bisa memberikan perbaikan nilai ekonomis. 
Ide pertama adalah dagang. Kedua, Business to Affiliation. Sebuah 
layanan dari Aulia Bookstore untuk siapa saja yang memasarkan 
kembali buku-buku dagangan Aulia Bookstore. Pada sistem pembelian 
ini, setiap partner berhak atas diskon 25%. Tentu saja, karena 
biasanya pesanan jalur ini berjumlah banyak, maka pengiriman 
dilakukan via kurir. 
 
Ketiga, Business to Charity. Suatu layanan Aulia Bookstore untuk 
keperluan amal. Yakni berupa penambahan diskon bagi pembelian 
buku di Aulia Bookstore  
jika pemesanan dilakukan untuk lembaga pendidikan, perpustakaan 
umum, atau lembaga keagamaan sehingga diskon mencapai maksimal 
27,5%. 
 
Tentu saja, semua ini harus didukung oleh promosi yang kuat, baik 
secara offline atau online. Semua cara promosi bertujuan 
meningkatkan jumlah pengakses serta memperbesar potensi transaksi. 
Kini, peningkatan angka kunjungan seiring dengan giatnya promosi 
yang dilakukan, baik secara online maupun offline. 
 
Aulia Bookstore juga menjaring para pelanggannya dalam sebuah 
mailing list khusus. Setiap ada info buku baru yang ditawarkan oleh 
Aulia Bookstore, maka setiap pelanggan akan memperoleh info 
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tersebut. Demikian juga apabila ada program atau layanan baru Aulia 
Bookstore, maka akan segera diinformasikan kepada para pelanggan 
hanya dengan satu alamat e-mail. 
 
 

 
 

Gambar 4. Alur Pemesanan Buku 
 
Situs Aulia Bookstore saat ini merupakan hasil pengembangan dari 
versi aslinya. 
Situs ini juga menawarkan beberapa fitur dalam situsnya secara gratis. 
Bukan hanya buku dagangan saja yang dipajang, namun juga 
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beberapa fitur untuk para member. Misalnya “ngompol” atau ngomong 
politik. Sebuah halaman diskusi online yang khusus membahas 
mengenai politik. Sambutannya cukup lumayan dari para member, 
selain bertujuan mengikat loyalitas konsumen untuk  selalu 
mengakses situs Aulia Bookstore, juga bisa digunakan untuk 
memperoleh daftar pelanggan potensial. 
 
Ada juga halaman iklan dan banner exchange. Kedua fitur ini 
memungkinkan setiap pemilik situs untuk bertukar banner yang link ke 
alamat masing-masing pemilik. Sedangkan halaman iklan disediakan 
bagi member Aulia Bookstore untuk memajang barang dagangan atau 
jasa yang ditawarkan. Supaya tidak terjadi penumpukan iklan, Aulia 
Bookstore membatasi hanya 7 hari pemuatan saja. Kedua fitur 
terakhir ini, yakni iklan dan banner exchange, juga bisa digunakan 
untuk menambah database konsumen potensial. Sehingga bisa 
dijadikan target iklan atau promosi dari Aulia Bookstore. 
 
Hit atau angka kunjungan ke situs Aulia Bookstore kian hari semakin 
menunjukkan angka peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan 
log atau catatan kunjungan, Aulia Bookstore rata-rata dikunjungi 3000 
orang pada bulan April 2004. Terlihat adanya peningkatan, bahkan 
pada bulan Juni 2004, tercatat 9000 hit. 
 
Ada beberapa situs yang mirip dengan Aulia Bookstore, yakni situs 
yang menawarkan buku-buku dan stationery. Di antaranya, 
GudangBuku.Com. Di Indonesia sendiri, beberapa situs yang melayani 
belanja kebutuhan sehari-hari cukup banyak. Meski kebanyakan sudah 
tutup, namun banyak yang terkenal. Misalnya LippoShop, RadioClick, 
Batavia Online, Kirim Kado, Indo Kado, dan lain sebagainya. Bahkan 
beberapa situs menawarkan parcel fresh yang menuntut ketepatan 
tingi dalam penghantarannya. Jika tidak, maka parcel pesanan 
tersebut bisa layu atau rusak. Misalnya parcel bunga atau florist. Paket 
buah dan makanan yang terdiri dari berbagai jenis konsumsi segar 
dalam kemasan indah serta menarik. 
 
1.3.1.3. Garuda Indonesia 
 
Situs Garuda Indonesia tak sekadar situs, melainkan juga berfungsi 
penuh sebagai alat komunikasi efektif antara pihak garuda dengan 
pelanggan (B2C). Dulu, jangankan untuk mendapatkan informasi 
jadwal penerbangan, bahkan untuk akses tentang ketersediaan kursi 
atau harga tiket saja sulit sekali. Sekarang, layanan Garuda banyak 
berubah dan lebih transparan. Bagi masyarakat tidak ada hambatan 
lagi untuk mendapat informasi soal tarif, jadwal kedatangan dan 
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keberangkatan, peta tujuan penerbangan, status booking tiket dan 
informasi lainnya. 
 
Lahirnya inovasi di bidang transparansi ticketing diakui manajemen 
Garuda dipicu oleh tingginya kebutuhan nasabah akan kenyamanan 
perjalanan mereka, karena manajemen menyadari kebutuhan 
pelanggan harus dilihat sejak tahap awal perjalanan. Bukan hanya 
pada saat penumpang melakukan check-in, boarding, terbang, dan 
tiba di tujuan. 
 
Guna melengkapi inovasi transpasansi sistem ticketing, Garuda juga 
membenahi dan memfungsikan layanan Call Center (bagian dari CRM). 
Pelanggan dapat melakukan Internet booking center dan online 
payment atas booking tiket melalui call center di beberapa 
Bank.,misalnya BCA, Bank Danamon, Bank Niaga, BNI, dan Bank 
Mandiri. Pelanggan juga dapat melakukan Garuda City Check-in untuk 
menentukan seat pilihan. Disampin itu juga Garuda pun melengkapi 
layanan informasi bagi pelanggannya melalui SMS, dengan merangkul 
beberapa operator telepon seluler seperti Indosat dan Telkomsel. 
 
Sistem kerja semua fitur ini berdasarkan web base yang 
dikembangkan oleh Departemen TI Garuda. Biaya pembenahan kurang 
dari Rp. 5 Milyar. Pada akhir tahun 2005 ini, Garuda Indonesia sedang 
menyiapkan peluncuran fitur-fitur informasi tersebut.  
 
Menurut laporan, rata-rata ada 500 ribu orang per bulan yang meng-
hits situs Garuda. Para pelanggan yang self-arrangement inilah yang 
akan menentukan jam dan hari waktu keberangkatan dan 
kepulangannya. Pelanggan ini sangat mobile, karena dapat menyusun 
jadwal perjalanannya di mana pun dan kapan pun dengan 
menggunakan peralatan notebook, PDA, PDA phone atau 
communicator. 
 
1.3.2. B2B 
 
Hubungan diantara pemasok (supplier) dan pembeli langsung (direct 
customer) dapat dideskripsikan sebagai istilah shopping (belanja), 
sedangkan hubungan diantara dua entitas bisnis dapat dideskripsikan 
sebagai procurement. Procurement dapat dilakukan dari beberapa 
dollar sampai jutaan dollar. Banyak individu yang terlibat dalam proses 
procurement, yang secara formal dan terekam. Seperti hubungan 
diantara pelanggan dan penjual, hubungan diantara dua entitas bisnis 
untuk satu sama lainnya dapat dijelaskan dalam istilah aktivitas yang 
membentuk siklus transaksi, sebagai berikut: 
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• Gathering of market intellegence 

Perusahaan membeli suatu produk yang kompleks dan perlu 
untuk mendapatkan, seperti contoh:spesifikasi produk dan 
layanan yang ditawarkan, kualitasnya, dan garansinya. 
Bayangkan kompolesitas yang dipilih oleh vendor untuk rencana 
tenaga nuklir dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat 
pilihan-pilihan seperti itu. 
 

• Prepurchasing 
Terdiri dari langkah-langkah yang mengawali pemesanan. 
Aktivitas penting meliputi seperti RFP (request for proposal), 
mencari RFQ (request for quotation), menyediakan spesifikasi 
untuk vendor dan kondisi kontrak negosiasi. 
 

• Purchasing 
Langkah-langkah ini meliputi semua aktivitas yang diperlukan di 
dalam penempatan order.  Pengiriman harus disetujui dan order 
pembelian harus diketahui. 
 

• Shipping dan receipt of goods 
Pembeli harus diberi informasi tentang skedul pengiriman dan 
penerimaan yang layak dari barang yang diperlukan. Banyak 
pengiriman yang diawali dengan pemberitahuan awal tentang 
pengiriman 
 

• Paying vendors 
Vendor harus membayar sesuai dengan kontrak, instruksi 
pembayaran dan harus diisued ke Bank. 

 
 
Seperti di dalam B2C, bermacam-macam model bisnis dapat di 
katagorikan kedalam perusahaan yang relevan dengan pure-play dan 
brick-and-mortar. Banyak perusahaan yang berkembang untuk 
memenuhi kebutuhan di dalam mencapai tujuannya dari model 
bisnisnya bervariasi pada web. Beberapa menyediakan pasar 
elektronik berbasis web, seperti iMark.com, dimana sebagian website 
melayani seperti forum bagi pembeli, penjual, pengirim barang, dan 
banker untuk melaksanakan transaksi bisnis. Web Mall menjadi sangat 
populer. Amazon.com melalui zShops-nya mencoba untuk menjadi 
web mall terbesar. Suatu entitas bisnis tidak perlu lagi untuk 
memenuhi alamat domain web-nya dan menjalankannya melalui 
server pribadinya. Perusahaan seperti EarthLink.com, akan menjadi 
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rumah dari website kita pada servernya dan menyediakan layanan 
seperti proses kartu kredit dan pembayaran. 
Perusahaan Brick-and-mortar perlu untuk mengembangkan peran 
yang sinergis diantara jalur yang sudah ada dan jalur baru berbasis 
web. Contoh yang baik adalah pada jalur berbasis web yang 
mendukung dan meningkatkan jalur yang sudah ada yang dimiliki oleh 
MySAP.com, dimana pengunjung dapat mencari informasi tentang 
produk SAP dan reseller terdekat serta layanan yang fditawarkan.Mirip 
dengan Fedex yang akan membiarkan kepada pelanggan untuk 
menelusuri parcel online-nya, mengurangi biaya pengiriman federal 
yang berbasis telepon. Cisco telah mengembangkan sistem pendukung 
pelanggan pada situsnya dimana user dapat melakukan pertukaran 
informasi tentang produk cisco.  
 
 
 

 
 

Gambar 5. Sistem B2B 
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Tabel 1.4. Situs dan Model Bisnis B2B 

Situs Who What How Business Value Customer Value 

MySAP Pelanggan dan
konsultan 
produk SAP 

 Menyediakan 
detik produk 
tentang SAP 
dan jasa
konsultasi 
yang tersedia 

 

User dan prospektif user 
dapat memperoleh
informasi dari situs dan 
berkomunikasi satu 
sama lainnya 

 
• Hubungan pelanggan 

(customer relationship) 
Akses ke informasi 
tentang produk dan 
konsultan 

Fedex Perusahaan yang
mempunyai 
rekening dengan 
atau individu 
yang 
menggunakan 
jasa fedex 

 Produk apa 
saja 

Pelanggan dapat
mengakses sistem
informasi fedex untuk 
mengambil data yang 
relevan bagi mereka 

 
 
• Layanan & hubungan 

pelanggan (customer 
service & relationship) 

• Efisiensi dan 
penghematan biaya 
dalam penyediaan 
dukungan bagi 
pelanggan 

Kenyamanandan 
akses ke informasi 
operasional 

 
Tabel 1.5. B2B pure-play dan B2C brick-and-mortar 

B2B Model Bisnis Website 

Pasar Elektronik (Electronic Markets)  iMark.com
Mal melalui Web (Web Malls)  www2.mallpark.com

Primarily internet 

Web Hosting Mindspring.com 
Web bagi pemasok (Supplier’s web)  Covisint.com

Promosi  MySAP.com

Logistik+Pemesanan  
(Order processing+logistics) 

Ec.ups.com 

Brick-and-mortar 
Reinforce 
existing 
channel 

Layanan Purna Jual (After-sales)  Cisco.com



Pendorong dari B2B 
 

• Globalisasi 
 

• Mengurangi sekat untuk masuk (Reduced barriers to entry) 
 

• Deregulasi (De-regulation) 
– >    Increased number of suppliers 

 
• Permintaan konsumen dan tekanan harga  

 
• Tekanan untuk mereorganisasi nilai rantai 

 
 
1.3.2.1. Jalin Trade (JalinTrade.com) 
 
Jalin Trade adalah merupakan sebuah e-marketplace, penyedia jasa 
utama dalam bisnis e-procurement  (pengadaan atau logistik) secara 
online, yang mencakup e-Sourcing, e-Auction, Contract Management 
dan Source Intelligent.  
 
Jalin Trade adalah hasil kerjasama PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 
Dengan PT. Trimera Media Utama pengembang Jalin Trade.  
 
Jalin Trade memiliki paltform yang kuat dan didukung oleh teknologi 
kelas dunia dari pemimpin industri seperti Commerce One dan 
Microsoft. Commerce One adalah penyedia solusi e-Commerce kelas 
dunia yang menyediakan solusi e-MarketPlace JalinTrade bersama 
sistem operasi dan database dari Microsoft. 
 
Jalin Trade sangat mendukung model bisnis B2B, yang 
mempertemukan antara penjual dan pembeli dimana keduaanya 
adalah merupakan entitas bisnis. 
 
Dengan Jalin Trade proses pengadaan barang atau jasa (procurement) 
dapat dilakukan secara transparan. Informasi mengenai syarat dan 
spesifikasi barang atau jasa, maupun kesempatan, dibuka lebar 
kepada semua pihak. Hal ini dapat dilakukan karena adanya proses 
lelang (auction). Pada proses ini, terjadi negosiasi atau kompromi, 
baik soal harga maupun spesifikasi teknis, yang ditentukan buyer 
kepada pihak penyedia atau supplier (pemasok). Buyer dapat 
menekan biaya hingga titik terendah tanpa harus berkompromi 
dengan spesifikasi, sehingga buyer akan mendapatkan cost of gold 
sold yang terbaik dalam men-deliver produknya kepada para 



pelanggannya. Dengan proses yang transparan ini juga, pada pemasok 
dapat berkompetisi secara sehat dan terbuka, dalam menawarkan 
harga yang paling rasional. 
 
JalinTrade menyediakan solusi untuk e-Commerce melalui otomatisasi 
transaksi, optimasi supply chain, business intellegence dan 
collaboration. Dengan JalinTrade, pembeli dan supplier dapat 
menjalankan aktivitas bisnisnya dari mana saja, bersifat global serta 
bertransaksi barang dan jasa secara online, realtime, 24 jam sehari, 7 
hari seminggu. Pelanggan JalinTrade akan dihubungkan ke Global 
Trading Web, yaitu komunitas pasar dunia terbesar serta ke 
marketplace regional yang menyediakan akses berbagai macam 
produk dan jasa. Global Trading Web merupakan komunitas dari lebih 
164 e-Marketplace dan beranggotakan lebih dari 600.000 trading 
partner di seluruh dunia." 
JalinTrade e-Auction adalah solusi real time online untuk otomatisasi 
proses lelang (auction) secara terintegrasi dalam suatu jaringan bisnis. 
Disediakan bagi usaha Anda, baik sebagai pembeli maupun sebagai 
penjual, untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya dan 
meningkatkan persaingan melalui media internet. Mendukung auction 
model “forward” dan “reverse” dan berbagai tipe auction mulai dari 
tipe “english auction” sampai dengan “MVB auction” untuk 
menghasilkan lelang dengan harga terbaik, membantu mengurangi 
kelebihan stock inventory atau pun inventory management. Ia juga 
mendatangakan solusi cepat, efisien, dan aman sebab JalinTrade e-
MarketPlace adalah solusi hosting, dimana seluruh software dan 
hardware disediakan pada Data Center, dan dapat segera digunakan 
begitu Anda memutuskan untuk menggunakannya. 
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Gambar 6. Jalintrade.com - B2B Solution 
 
1.3.3. B2E 
 
Adalah pengembangan dari sebagian e-Business. Dengan kehadiran 
globalisasi dan formasi nilai rantai dimana perusahaan secara 
bersama-sama menyediakan suatu layanan ekonomi dan tanggapan 
terhadap pelanggan, kebutuhan ini kemudian berkembang untuk 
platform yang universal yang memfasilitasi kolaborasi diantara para 
pekerja. Telekomunikasi telah berkembang ketika para pekerja dapat 
bekerja jauh dari kantor.  
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Gambar 6. B2B Berbasis Kertas 
 
 

 
Gambar 7. B2B berbases EDI 
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1.4. Kesuksesan & Kegagalan EC 
 
Sukses EC 
Selama beberapa tahun kebelakang dapat dilihat beberapa perusahaan 
yang benar-benar sukses menjalankan EC seperti eBay, VerSign, AOL, 
dan Checkpoint (2004). Beberapa perusahaan click-and-mortar adalah 
Cisco, General Electric (GE), IBM, Intel, Schwab. Diantaranya pemain 
baru seperti Alloy.com (portal berorientasi anak muda), Drugstore.com, 
FTD.com, PTSweb.com dan Compusfood.com 
 
Kegagalan EC 
Dimulai tahun 1999, sejumlah perusahaan EC, khususnya e-tailing 
memulai kegagalannya (lihat startupfailures.com; 
disobel.com/ghostsites.com). Beberapa B2C diantaranya adalah eToys, 
Xpeditor, MarchFirst, Drkoop.com, Webvan.com, dan Boo.com. 
Beberapa B2B yang mengalami kegagalan adalah Chemdex.com, 
Ventro.com, dan Verticalnet.com. 
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Gambar 8. Trend B2C, B2B, strategi bisnis dan nilai yang menggerakannya 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
2. Search Engine 
 
2.1. Peran Search Engine 
 
Bagi suatu perusahaan informasi merupakan aset yang paling penting, 
baik itu yang bersifat eksplisit maupun tacit, baik itu yang bersifat 
terstruktur maupun tidak (gambar 4-1). Mengelola informasi adalah 
salah satu cara untuk mencapai keunggulan kompetitif bagi suatu 
perusahaan untuk memenangi persaingan bisnis. Maka dengan itulah 
banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah menerapkan 
aplikasi portal korporat, salah satu tujuannya adalah adanya 
kemampuan di dalam melakukan pencarian dan penelusuran terhadap 
aset perusahaan tersebut, yaitu informasi. 
 
 

 
 

Gambar 2-1. Karakteristik Informasi (terstruktur dan tidak 
terstruktur) 

 
Metoda pencarian dan penelusuran data ataupun informasi menjadi 
sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan, karena data atau 
informasi perusahaan itu sendiri akan menempati banyak tempat, 
apalagi bagi perusahaan yang terdiri dari banyak cabang, kemampuan 
pencarian yang terintegritas melewati banyak penampung informasi 
seperti web/intranet, e-mail, forum diskusi, database dan aplikasi 
adalah hal yang pokok. Fungsi pencarian full-text dapat meningkatkan 
hasil pencarian yang akurat. Penangkapan dan penggunakan metadata 
disepanjang konten adalah suatu cara lain untuk meningkatkan hasil 
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pencarian. Apakah mencari teks atau metadata, kemampuan 
pencarian harus mempunyai fungsi baik di dalam maupun diantara 
penampung-penampung yang dipilih. Gambar 2-2 memperlihatkan 
bahwa portal perusahaan akan terdiri dari beberapa informasi yang 
diperoleh dari informasi tidak terstruktur diantaranya ditampung di 
halaman web, dokumen perkantoran, forum diskusi, info online dan 
informasi terstruktur seperti aplikasi perusahaan, gudang data (data 
warehousing), databases, sistem pengambil keputusan (descision 
support system). 
 

 
Gambar 2-2. Penampung Informasi terstruktur dan tidak 

terstruktur 
 
 

Kemampuan pencarian dilakukan oleh mesin yang dinamakan search 
engine. Hampir semua search engine yang tersedia di internet maupun 
di intranet pada dasarnya menggunakan sistem dasar yang sama. Ada 
empat komponen penting pada setiap search engine, yang pertama 
adalah web clawler, lalu diikuti proses pengindeksan, kemudian 
penyimpanan, dan yang terakhir adalah penampilan. Masing-masing 
mempunyai tugas yang berbeda-beda yang pada setiap search engine 
juga berbeda pulan. 
 
Search engine memainkan peranan yang penting di dalam konteks 
portal informasi (terutama portal publik), intranet maupun ekstranet. 
Situs pencarian penting seperti google, yahoo dan alta vista telah 
berkembang sebagai situs yang popular yang bertindak sebagai pintu 
gerbang ke beberapa situs.  Seperti kita ketahui, pencarian adalah 
merupakan salah satu aktivitas yang paling populer bagi penguna web. 
Perusahaan-perusahaan search engine yang populer juga telah 
menjual software mereka untuk digabungkan kedalam website 
perusahaan yang lain.  
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Perusahaan-perusahaan seperti microsoft, IBM, dan HP (compaq) 
mempunyai situs yang terdiri dari lebih satu juta dokumen yang 
tersebar dalam format data yang berbeda-beda dan terkandung di 
beberapa ribu servernya. Inilah yang menjadi dasar bagi implementasi 
search engine bagi perusahaan melalui portal informasi, baik portal 
korporat maupun portal untuk publik. Dimana Informasi yang 
dikandungnya, harus dapat diakses oleh karyawan, pelanggan, dan 
pemasok dengan dengan cepat. Pada intranet, search engine akan 
membantu karyawan perusahaan untuk mempelajari regulasi, 
informasi perusahaan, dan banyak topik diskusi. Sedangkan pada 
ekstranet, search engine membantu pelanggan menemukan produk 
dan menginformasikan kepada pemasok tentang rencana produksi dan 
pengirimannya. Gambar 2-2 memperlihatkan arsitektur dari portal 
korporat dengan kemampuan merayap (crawler), mengindeks dari 
search engine. Sedangkan gambar 2-3 memperlihatkan sumber 
aplikasi bagi dokumen terstruktur maupun tidak testruktur. Dengan 
adanya search engine ini akan sangat membantu di dalam menelusuri 
dokumen (elektronik) bertipe tidak terstruktur. Di dalam E-Business 
search engine akan membantu di dalam menemukan spesifikasi 
produk, katalog, detik kontrak.  
 
Archie 
Internet dibuat untuk memberikan kesempatan kepada peneliti di 
laboratorium dan di universitas untuk saling berbagi informasi. Berbagi 
informasi ini dikenalkan melalui pertukaran file yang ada di 
bermacam-macam komputer  yang tersebar diseluruh negara. File di 
kirim ke server, dimana file ini kemudian dapat diakses oleh orang 
yang mempunyai hak akses ke internet. Pada saat itu metoda yang 
paling populer untuk menyimpan dan memanggil kembali file yang 
sudah disimpan ke dalam server adalah menggunakan file transer 
protokol (FTP). Situs FTP ini, user name dan password tidak diperlukan 
untuk mengakses. Pengguna dapat mengakses dengan menggunakan 
nama “anonymous”. Ketika jumlah dan volume file pada situs FTP ini 
meningkat secara tajam, maka mulai timbul masalah kepada 
pengguna untuk menemukan file yang diinginkan. Maka dimulailah 
dikembangkan suatu sistem pencarian pada FTP, yang disebut dengan 
Archie. Archie akan mengumpulkan daftar situs FTP ke dalam suatu 
databases, dan pengguna dapat melakukan permintaan (query) 
terhadap databases ini. Archie akan menyediakan suatu yang berarti 
untuk ekspresi teks yang cocok di dalam nama file yang diinginkan 
pengguna dengan daftar file yang ada dalam databases. Ketika 
kecocokan ditemukan, pengguna akan diberikan nama file yang 
lengkap, ukuran, dan alamatnya. 
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Veronica dan Wanderer 
Ghoper adalah suatu sistem dokumen teks di internet. Dokumen tidak 
mengandung image dan dapat dipanggil melalui sistem ghoper. Para 
peneliti membuat dokumen-dokumen ini tersedia di ghoper untuk di 
download oleh pengguna. Veronica adalah sistem pencarian dokumen 
di ghoper. Dia akan mencari dokumen teks untuk query atau string 
yang dicari. 
 
Baik archie maupun veronica telah memberikan inspirasi untuk search 
engine yang pertama di www. Disebut dengan wanderer, yang akan 
membuat databases URL. Wanderer memicu untuk dibuatnya suatu 
program pencarian yang lebih memuaskan yang disebut dengan 
spider. Spider mulai pada situs yang populer pada halaman awal 
kemudian bergerak ke halaman lain mengikuti hyperlink. Dia akan 
mengirimkan informasi tentang judul dan kepala suatu halaman web. 
Informasinya kemudian dikompilasi kedalam databases yang dapat 
dicari melalui string query. 
 
2.2. Cara Kerja Search Engine 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2-3. Search Engine 
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Gambar 2-4. Arsitektur kapabilitas Portal Korporat  dengan Search Engine 



 

 
Gambar 2-5. Data terstruktur/tidak terstruktur dari berbagai macam aplikasi 
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Suatu search engine mempelajari suatu databases pada situs yang 
dicari yang mengandung informasi tentang web. Database ini 
dibangun oleh program, disebut spider, crawler, atau agents. Program 
ini akan membawa kemabli informasi suatu situs yang dikunjunginya. 
(gambar 2-4). Informasi tersebut kemudian diproses dan digabungkan 
kedalam suatu database. Ketika pengguna mengajukan permintaan 
(query), database dicari menurut istilah yang dispesiikasi di dalam 
query. Singkatnya ada 3 fungsi utama di dalam search engine: 
pengumpulan informasi (information gathering), pembuatan database, 
dan pencarian databases. 
 
Information gathering 
Seperti yang dikenal bahwa internet merupakan sebuah jaringan 
(web) yang sangat luas. Ada ribuan bahkan jutaan situs yang ada 
dalam internet. Oleh karena itu untuk mengetahui apa saja yang ada 
situs tersebut, sebuah search engine harus mempunyai pasukan yang 
memiliki yang memang fungsinya mengunjungi atau istilah IT 
merayapi (crawler) setiap situs yang ada dalam internet. Oleh karena  
itu, bagian ini dinamakan web crawler , karena memang tugasnya 
menjelajah ke banyak situs yang ada di internet untuk mengumpukan 
informasi.  
 
Indexing 
Setelah web crawler selesai menjelajahi sebuah situs, maka ada 
komputer/server yang bertugas membuat indeks apa saja yang ada 
dalam situs itu (gambar 2-5). Indeks ini akan menjadi bagian yang 
sangat penting, sebab di dalamnya berisi data yang mengatakan 
bahwa kata yang kita cari ada di dalam situs tertentu. Setelah 
diindeks, semua halaman situs disimpan didalam sebuah komputer 
yang memang tugasnya menyimpan. Komputer ini tentu saja memiliki 
ruang yang sangat luas, sebab data yang disimpan dalam komputer ini 
akan terus bertambah besar. Mengingat jumlah situs dalam internet 
sendiri semakin banyak dan terus bertambah. 
 
Searching 
Fungsi yang ketiga dari search engine adala pencarian indeks. Ketika 
pengguna memasukan frasa atau kata, search enginee bergeser 
melalui indeks dan memanggil URL dimana kata-kata ini atau frasa 
terjadi. Sekali daftar URL ini dibuat, search engine akan 
mengurutkannya berdasarkan relevansinya. Semakin relevan URL 
akan ditampilkan pada urutan yang tertinggi di dalam daftar. 



 
Gambar 2-6. Search Engine Indexing 

 
 

Fitur umum Search Engine 
Banyak search engine menyediakan fitur pencarian, yang meliputi 
operator boolen, pencarian frasa, pencarian proximity, pencarian wild 
card dan pencarian konsep. 
 
 

 
 

 
Gambar 2-7. Boolen Searching 

 
 
Boolean Searching 
 
Pencarian secara boolean adalah yang paling umum dari suatu search 
enginee. Operator boolean menggunakan AND, OR dan NOT. Operator 
AND digunakan ketika semua kata kunci diperlukan di dalam suatu 
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dokumen. Jika pencarian suatu halaman yang berhubungan dengan 
business dan e-commerce pada suatu waktu yang bersamaan, 
ekspresi pencarian “e-commerce AND business” dapat digunakan. 
Gambar 2-7 menunjukkan penggunaan batasan AND. Halaman yang 
mengandung kata e-commerece dan business akan ditampilkan. 
Sedangkan apabila operator OR digunakan di dalam ekspresi “e-
commerce OR business” maka halaman yang ditampilkan adalah 
halaman yang mengandung kata e-commerce atau business saja. 
Operator NOT digunakan dalam kasus polisemi, sebagai contoh kata 
kunci adalah stars yang mempunyai makna di dalam astronomi. 
Sehingga halaman-halaman yang kata star di dalam hal movie/film 
tidak perlu ditampilkan, maka ekspresi pencariannya adalah “star AND 
NOT (Hollywood)”. Namun demikian tidak semua search enginee dapat 
menggunakan operator NOT. 
 
Phrase Searching 
 
Networking Directory Listing 
 
Proximity Searching 
 
America NEAR Warming 
 
Wild Card Searching 
 
*? 
 
Concept Searching 
 
 
Natural Language Searching 
 
Askjeeves 
 
 
2.3. Search Engine di Pasar 
 
Beberapa search engine yang populer dipasaran adalah: 

• Google 
• Yahoo 
• Altavista 
• Northern Light 
• Lycos 
• Excite 
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• Althweb (fastsearch) 
• endonesia 

 
 
2.3.1. Google 
 
Meskipun semua search engine menggunakan konsep yang sama 
seperti telah  dituturkan  diatas,  tetap  saja masih  ada  beberapa  
aspek  lain  yang membuat  setiap  search  engine  dengan search 
engine lainnya memiliki karakter-karakter yang  sangat  berbeda. Hal 
ini dapat terjadi karena dua aspek penting  yang kadang terlupakan, 
yaitu hardware dan software. Setiap search engine  memiliki  desain  
hardware-nya sendiri. Begitu pula dengan Google yang juga  memiliki  
karakter  hardware-nya sendiri.  Namun  seperti  apa  tepatnya sulit  
untuk  diketahui  sebab  ini  sama saja dengan membongkar rahasia 
perusahaan. Namun yang  pasti, Google menggunakan  semua  
perangkat  hardware  berbasiskan  Linux  (Red  Hat), bahkan  ada  
sebuah  sumber  yang  mengatakan bahwa jaringan Linux terbesar 
pada  sebuah  perusahaan  dimiliki  oleh Google. Selain perangkat 
lunaknya berbasiskan Linux, satu lagi yang menjadi basis fondasi  
Google  adalah  software-nya. Software-software yang didesain 
khusus untuk memenuhi kebutuhannya ini merupakan  software  yang  
cukup  unik, pintar,  dan  sangat canggih  hingga kolaborasinya 
dengan perangkat hardware-nya pun mampu memberikan hasil yang 
sangat cepat dan tepat pada siapa saja  yang  menggunakannya. 
 
Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana  cara  kerja  Google,  kita 
dapat memperhatikan  bagan  yang  pertama. Pada  saat kita  
memasukkan  kata maupun kalimat pada  boks  yang disediakan, 
secara otomatis tepat setelah tombol  Search  ditekan,  maka  Google 
akan segera  mencari  data tersebut dalam mesin indeks.  Setelah 
mesin indeks selesai menentukan halaman mana saja yang memuat 
apa yang kita cari, maka mesin  indeks akan  memberikan hasil  
kerjanya pada server penyimpan dokumen.  Kemudian  dari sinilah  
data  mulai  dipilah,  mana  saja data  yang akan  ditampilkan, dan 
bagaimana  urutannya. Baru  setelah selesai data tersebut akan 
muncul pada layar monitor. 

 
Sebenarnya cara kerja ini tidak jauh berbeda  dengan  cara  kerja 
search engine lainnya, bedanya hanya terletak pada hasil yang 
ditampilkan, jika search engine  lain  rata-rata  menampilkannya 
dalam waktu lebih dari dua detik, maka Google sanggup menampilkan 
data yang akurat  ini  hanya  dalam  waktu  kurang dari satu detik! 
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Gambar 4-8. Mekanisme Google Search Engine 
 
Jika cara yang dimiliki sama namun data yang  hasilkan  sangat 
berbeda, maka satu hal yang tidak boleh lengah ditelaah  adalah  
arsitektur Google. Tempat di  mana Google  meletakkan teknologinya. 
 
Perhatikan bagan kedua. Pada bagan tersebut,  kita dapat  melihat  
dengan jelas  bagaimana skema  kerja yang dimiliki Google. Sama 
seperti search  engine lain, Google juga menggunakan web crawler 
sebagai prajurit terdepan yang bertugas mengunjungi  satu  situs  ke  
satu  situs lainnya. Web  crawler  ini dinamakan Googlebot.  
Googlebot  bekerja  secara paralel. Mereka terus merayap dari satu 
situs  ke situs lainnya. Mulai  dari memeriksa  apakah  situs  yang  
pernah dikunjungi  masih  memiliki  data  baru atau  bahkan  sudah  
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tidak  berlaku. Googlebot juga  mengunjungi  setiap situs  dari  link  
yang  tersedia  di  setiap situs-situs  sebelumnya. Satu hal  yang  
menjadi karakter Googlebot ialah, ia akan semakin rajin mengunjungi  
situs  yang  sangat  sering muncul  dalam  hasil  pencarian  untuk 
terus mengikuti perkembangan  situs tersebut juga terhadap situs-
situs yang sering terupdate. 
 
Setelah selesai, data sementara akan ditampung  ke dalam sebuah 
tempat yang  dinamakan  Repository.  Pada tempat  ini,  setiap  
halaman  diberikan identitas  yang  dinamakan  DocID. Setelah 
diberikan DocID, baru data tersebut diindekskan. Dalam  
pengindeksan, Google menggunakan sebuah teknologi  khusus yang  
dinamakan  oleh Google  sendiri  sebagai  teknologi Hypertext-
Macthing  Analisys.  Sebuah teknologi  yang  tidak  hanya  mencatat 
setiap kata saja, melainkan juga atribut yang menemani kata tersebut. 
Seperti garis bawah, bentuk font, sampai pada susunan setiap kata 
dan kalimat dalam halaman tersebut. 
 
Setelah  diindeks,  data  masuk ke bagian Anchor untuk ditandai agar 
lebih cepat  dalam  pengaksesan  dibantu dengan  sebuah  perangkat  
yang dinamakan URL Resolver, setiap halaman situs yang  telah 
terindeks akan didata lagi  menurut  link-nya.  Baik  link  yang 
mengantarkan  ke  halaman tersebut maupun link yang dimiliki oleh 
situ situ sendiri. Guna hasil yang diperoleh dari perangkat  ini akan  
mempermudah page rank ini bekerja. PageRank adalah sebuah  
teknologi yang saat ini hanya dimiliki oleh Google sendiri.  Teknologi 
PageRank yang berasal dari gabungan kata Page (salah satu yang  
membangun  Google) dengan kata  Rank  (perankingan)  ini  sangat 
berperan  besar  pada ketepatan dan keakuratan  data  yang Anda  
peroleh ketika  menggunakan  Google.  Dengan PageRank, semua 
halaman yang dikenal oleh Google  diberikan  peringkat. Bagaimana  
pemberian peringkat ini? Ada  banyak  hal  yang  sangat  
mempengaruhi  peringkat  setiap  situs  dalam Google  di  antaranya  
adalah  semakin sering  situs ini dikunjungi,  maka akan semakin 
tinggi nilainya. Serta jika ada situs berkaliber besar memiliki link yang 
menuju situs tersebut, maka nilai situs itupun juga akan sangat tinggi. 
Dan semakin banyak situs yang memberikan link  ke  situs tersebut, 
maka  peringkat situs tersebut juga akan naik. 
 
Selagi  data  disusun  peringkat  demi peringkat, ada  sebuah mesin 
yang digunakan sebagai storage server yang memang  sengaja  
bertugas  untuk  menyimpan semua situs  yang telah diberikan DocID. 
Penyimpanan tentu saja tidak  dilakukan  dengan pengompresan 
biasa. Selain  data  yang akan disimpan sangat  banyak,  sebuah  
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search  engine juga  harus  memperhitungkan jika sewaktu-waktu  
data tersebut akan diakses  atau  harus  ditampilkan.  Oleh sebab itu, 
Google telah  mendesain sedemikian canggih storage server-nya 
sehingga  meskipun  terkompresi  data tersebut tetap sangat mudah 
dan cepat terakses. Begitulah Google bekerja  hingga mampu 

menghadirkan hasil terbaik bagi Anda. Sebenarnya masih ada 
beberapa hal unik yang dimiliki oleh Google yang tidak  dapat 
diungkapkan karena dianggap  sangat  rahasia.  Seperti  bagaimana 
sebenarnya program yang dimiliki oleh Google hingga mampu  
melakukan peringkat dengan tepat dan melakukan penyimpanan yang 
sangat efektif? Serta di  mana  letak server Google  hingga mampu  
melakukan pencarian secara nonstop,  tanpa mengalami downtime? 
Seperti halnya yang kadang terjadi pada search engine lain. 
 
Namun,  kehebatan  yang  dimiliki  oleh Google  tidak membuatnya  
menjadi kebal terhadap  gangguan-gangguan hacker.  Sama  seperti  
search  engine-search  engine  yang  lain,  Google  pun tidak  dapat  
sepenuhnya  menghadapi masalah  yang  selalu  ada  dalam  dunia 
cyber, yaitu serangan hacker. Satu  bagian  yang sangat  sering  
menjadi  target  para  hacker  adalah  age-Rank. Salah satu  contoh  
gangguan adalah  ketika ingin  mencari informasi tentang kamera. 
Maka, nomor pertama yang muncul  sebagai hasil bukanlah informasi 
yang kita inginkan melainkan sebuah situs yang menawarkan barang 
dagangan. Caranya beriklan memang sangat mengganggu dan semua 
ini dilakukan tanpa  sepengetahuan Google, serta tanpa biaya  apapun. 
Pembajakan ini sangat merugikan, oleh sebab itu Google tidak pernah 
berhenti mengembangkan sistem  keamanan. 
 
 
2.3.2. Yahoo 
 
Yahoo sebenarnya tidak sepenuhnya merupakan search enginee. Ia 
adalah database dari alamat web atau disebut juga sebagai yellow 
pages. Yahoo disebut juga sebagai suatu direktori yang terdiri dari dari 
beberapa kategori topik dan sub-topik. Dengan yahoo, pengguna 
dapat melakukan pencarian alamat e-mail dan usenet news group. 
Dengan menggunakan yahoo, pengguna juga dapat melakukan 
pencarian tidan hanya kategori topik tetapi juga deskripsi situs 
individu. Yahoo menginjinkan pencarian dengan operator boolean 
seperti AND dan OR, termasuk juga pharse searching. Untuk 
mengehemat waktu pencarian, diperlukan suatu pengetahuan tentang 
topik atau struktur subyek di Yahoo, agar supaya dapat menggunakan 
sistem secara efisien. 
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Gambar 2-9. Yahoo.com 

 
 

2.3.3. Alta Vista 
 
Alta Vista merupakan salah satu pencarian web yang terbesar dengan 
300 Gigabytes ukuran databasesnya. Databasenya dibuat oleh spider, 
yang disebut scooter, yang akan menampung web sekali setiap bulan 
untuk melakukan update database. Ia juga mempunyai topik direktoti 
seperti Yahoo tetapi ukurannya kecil. Topik atau subyek direktori 
didukung oleh LookSmart. Pengguna dapat melakukan pencarian news 
group pada situs alta vista. 
 
Alta Vista menyediakan dua antarmuka yang berbeda bagi pengguna 
untuk memasukan suatu ekstraksi/query. Form dasar pencarian lebih 
baik dipergunakan ketika seseorang mempnuyai beberapa kata unik 
untuk mendorong proses pencarian. Pencarian advance digunakan 
untuk memasukan pernyataan boolean yang kompleks menggunakan 
beberapa operator seperti AND, OR dan NEAR. Untuk membatasi 
pencarian Alta Vista mengijinkan penggunaan field search, dimana 
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nilai tertentu dari field dapat dispesifikasi, seseorang dapat 
menspesifikasi judul dari suatu halaman web dengan term komputer.  
 
2.3.4. Lycos 
 
Lycos adalah merupakan situs yang cukup populer yang telah 
mengindeks bermacam-macam topik dan sub-topik yang disebut 
dengan web guide. Daftar ini dibuat secara manual dengan basis 
kualitas konten dan popularitasnya. Sejumlah situs yang terbatas 
disajikan di sini pada beberapa topik. 
Lycos juga populer untuk menyediakan akses ke web dengan 
kontennya multimedia. Ia memelihara bermacam-macam direktori 
seperti gambar, clip art, video clips, music dan sound clip di dalam 
berbagai macam format. Lycos juga menawarkan sejumlah tool 
pencarian spesifik pada topik-topik seperti berita, alamat pengiriman 
dan alamat e-mail, buku-buku, musik, dan informasi perusahaan. 
 
2.3.5. Excite 
 
Excite menggunakan pendekatan berbasis konsep untuk pencarian 
ketimbang pencarian berbasis kata kunci. Sebagai contoh untuk 
ekstraksi/query “adolescent diseases” , search engine juga akan 
mencari untuk “young adult sickness”. Excite mencari banyaj porsi 
yang kecil dari suatu web dibandinkan search engine yang lain seperti 
Alta Vista, tetapi juga menganalisa situs-situs yang dikunjungi tidak 
hanya situs yang berhbungan saja.Excite juga memelihara struktur 
topik seperti Yahoo meskipun hanya ada sedikit topik. Topik di Excite 
disebut dengan channels dan mengkover beberapa area seperti sports, 
shopping, investingm dan money. Sekitar 150000 situs didaftar di 
channels ini dan mereka ditandai dengan review dan rating yang 
dipasok oleh Excite.  
 
2.3.6. HotBot 
 
HotBot diperkuat dengan search engine inktomi. Kata ini berasal dari 
legenda indian lakota tentang kekuatan spider yang diketahui dari 
kemampuannya bertahan dari serangan musuh melalui cara yang 
pintar. 
HotBot menyediakan direktori pencarian seperti juga pada search 
engine yang lain. Ia menggunakan sistem direktori LookSmart yang 
sama seperti pada Alta Vista. LookSmart mempunyai 16.000 kategori 
yang dapat digunakan oleh pengguna untuk mencari.  
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Perbandingan Beberapa Search Engine 

 Altavista Exalead Google Icerocket MSN 
Search

Teoma Wisenut Yahoo!

WWW         YES YES YES YES YES YES YES YES
Usenet        NO NO YES (Google

groups) 
 NO NO NO NO NO

Word in URL YES YES YES NO YES YES NO YES 
Languages? All or English 38 35 NO 38 10 25 37 
Image search? YES NO       YES YES YES NO NO YES
News? YES        NO YES YES YES NO NO YES
Multimedia?         YES NO Separate

function 
YES NO NO NO YES

Limit by file 
format? 

YES (6) YES (8) YES (6) NO YES (7) NO NO YES (7) 

Boolean         YES YES YES YES YES YES YES YES
Proximity NO YES up to 16 

words 
YES (Using 
*) 

NO     NO NO NO NO

Wildcards 
(three * mice) 

YES        YES YES YES YES YES YES YES

Search in 
Domain 

YES        YES YES YES YES YES NO YES

Search in Title YES YES YES NO YES YES NO YES 
Capitalisation? NO        NO NO NO NO NO NO NO
 Altavista Exalead      Google Icerocket MSN

Search 
Teoma Wisenut  

Truncation 
(librar*) 

NO        YES NO NO YES NO NO YES

Sort Results? NO YES 
(oldest/newest)

NO     NO YES (date,
popularity, 

 NO NO NO

http://www.altavista.com/
http://www.exalead.com/search
http://www.google.com/
http://www.icerocket.com/?tab=web&q=
http://search.msn.com/
http://search.msn.com/
http://www.teoma.com/
http://www.wisenut.com/
http://www.yahoo.com/


exactness) 
Preview Doc. 
size 

NO       YES YES YES NO NO NO NO

Date doc 
updated 

NO       YES YES NO Variable NO NO NO

Search in 
results 

NO        NO YES NO NO NO NO NO

Group results? NO        YES NO NO NO YES YES NO
Index size 
given? 

NO        YES
2,027,698,928 

NO NO NO NO NO NO

Personalised?        NO YES YES YES (search
history) 

NO NO NO YES

Geographic 
Specific? 

NO        YES YES NO YES YES NO YES

Search 
weblogs 
option? 

NO        NO Seperate
function 

YES NO NO NO Seperate
function 

Thumbnails? NO        YES NO YES NO NO NO NO
Limit by date? YES 

(excellent) 
YES (good) YES (poor) NO NO YES 

(excellent) 
NO  YES (poor)

"Phil Bradley" 133,000 (3rd) 2,729 (7th) 93,100 (4th) 92,900 (5th) 482,554 
(1st) 

14,600 (6th) 2,164 (8th) 144,000 (2nd) 

Everton  12,200,000
(2nd) 

5,240,000 
(3rd) 

688,000 (7th) 5,040,000 
(4th) 

1,147,801 
(6th) 

1,748,00(5th) 138,390 
(8th) 

13,000,000 
(1st) 

Internet 2,900,000,000
(1st) 

 160,139,089 
(7th) 

2,470,000,000 
(3rd) 

2,147,483,647 
(4th) 

563,280,393 
(5th) 

416,770,000 
(6th) 

34,112,115 
(8th) 

2,890,000,000 
(2nd) 
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2.3. Strategi Fleksibilitas Search Enginee 
 
Search engine bekerja dengan baik apabila pengguna mengikuti suatu 
stratego. Langkah pertama adalah menentukan fasa dari proses 
pencarian. Pada awal proses, pengguna biasanya tidak mengetahui 
sesuatu yang spesifik dari apa yang mereka cari. Dengan kata lain, 
menghadapi akhir dari pencarian mereka baru mengerti apa yang 
sebenarnya mereka perlukan untuk mengetahui secara lebih. Ini akan 
membantu spesifikasi dari suatu pencarian. 
 
Langkah yang kedua adalah memilih search engine yang paling cocok. 
Jika pencariannya adalah dengan spesifikasi yang tinggi, pengguna 
seharusnya mencari database seperti google dan yahoo, yang akan 
mempunyai presisi yang tinggi. Di dalam fasa eksplorasi, pengguna 
sebaiknya mencari databases teks seperti Alta Vista atau situs 
berbasis konsep seperti Excite. Di dalam fasa eksplorasi suatu meta-
search engine seperti MetaCrawler perlu untuk dipertimbangkan. Meta-
search engine adalah suatu search melakukan pencarian query untuk 
beberapa search engine. Ia akan menerima hasil dari search engine-
search engine, mengaturnya, dan kemudian menyediakan bagi 
pengguna. MetaCrawler adalah merupakan suatu meta-search engine 
yang populer yang menggunakan layanan Alta Vista, Excite, Lycos, 
dan Yahoo. 
 
Langkah ketiga adalah membangun ekstraksi/query pencarian. Di 
dalam database pencarian, adalah penting untuk bisa spesifik. 
Pengguna seharusnya mengidentifikasi semua konsep penting dan 
kata kunci. Sebagai contoh jika pencarian untuk bisnis manufaktur, 
istilah seperti perusahaan, bisnis, engineering, dan manufaktur bisa 
digunakan. Pernyataan boolean untuk mencari seperti yang sudah 
dijelaskan didepan dapat dibentuk dalam empat phrase: 
“perusahaan engineering” atau “bisnis manufaktur” atau bisnis 
engineering” atau “perusahaan manufaktur”. 
 
 
2.4. Evaluasi Search Engine 
 
Search engine seringkali dievaluasi berdasarkan pada dua kriteria: 
recall dan precision, keduanya diekspresikan sebagai rasio. Recall 
mengandung rasio halaman yang dikembalikan terhadap total volume 
halaman web yang berhubungan dengan query. Precision adalah 
ukuran kualitas dari recall, dan diekspresikan sebagai rasio dari 
halaman yang relevan yang dikembalikan terhadap jumlah halaman 
yang dikembalikan oleh search engine. 



Precision dan recall seringkali konflik. Search engine yang bagus pada 
reacall-nya biasanya buruk pada precision-nya begitu juga sebaliknya. 
Search engine berbasis full-text seperti Alta Vista dan Northern Light 
adalah bagus pada recall-nya. Mereka dapat mengidentifikasi banyak 
halaman web yang berhubungan dengan query, tetapi karena sistem 
otomasi adalah buruk pada pengukuran dokumen yang relevan 
terhadap query, maka precision-nya juga buruk. Banyak halaman 
yang dikembalikan mempunyai relevansi yang kecil.  
Kasus sebaliknya adalah pada pencarian direktori seperti Yahoo, yang 
dievaluasi oleh manusia dan mereka diorganisasikan menurut hirarki 
logika, precision-nya tinggi. Namun karena banyak masukan-
masukannya pada web yang dapat dicek secara manual dan 
dimasukan ke dalam database, maka recall-nya adalah buruk. 
 
 
3. Platfrom Server e-Business 
 
3.1.  Host dan Client/Server Based Platform 
 
Di dalam lingkungan komputer tradisional, platform adalah gabungan 
dari hardware dan software untuk suatu sistem. Sebagai contoh, 
platform suatu Prosesor Intel Pentium III yang berjalan di atas 
Microsfoft windows NT atau dapat juga mesin Sun Unix berjalan pada 
Solaris versi 8.0 pada suatu jaringan ethernet. Platform 
mendefinisikan suatu standar dimana sistem dapat dibangun. Sekali 
platform komputer dipilih, pengembang software dapat mengadopsi 
aplikasi software yang tepat dan berikutnya seorang manajer dapat 
membeli hardware yang tepat. 
 
Sampai sekitar tahun 1980an, platform komputer adalah 
tersentralisasi. Perusahaan-perusahaan mengoperasikan sistemnya 
pada mainframe yang mahal, berdayaguna (powerful), yang 
menjalankan semua aplikasi software dan menyediakan hasilnya 
melalui display terminal dan printer. Sedangkan arsitektur komputer 
saat ini utamanya berdasarkan proses terdistribusi dengan client dan 
server. Kadang-kadang disebut dengan arsitektur two-tier, platform 
client/server adalah berarsitektur jaringan dimana setiap komputer 
atau prosesor pada jaringan bisa berupa client ataupun server.  
Server adalah komputer yang powerful yang didedikasikan untuk 
mengelola disk drive (file server), printer (print server), lalulintas 
jaringan (network server), ataupun aplikasi. Sedangkan client adalah 
personal komputer, workstation, atau peralatan lain dimana pengguna 
menjalankan aplikasinya. Client mempercayakan server untuk 
sumberdaya, seperti file, perlengkapan, atau bahkan tenaga proses itu 
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sendiri. Di dalam seting two-tier client/server, client sebagian besar 
bertanggungjawab untuk menyampaikan data baik dalam mode teks 
ataupun grafis. Sistem client/server yang terkini adalah multi-tier 
dimana adanya tambahan lapisan tenaga komputer yang disisipkan 
diantara client dan server di suatu lingkungan jaringan. Lapisan 
tengah ini adalah komputer yang diasumsikan menerima beban baik 
dari client maupun server. 
 
Berikut adalah perbedaan antara arsitektur two-tier dan multi-tier. 
Two-tier architecture:   

• Server, pada back end,  
• Mengelola fungsi-fungsi pokok seperti disk drives,  
• printers, lalulintas jaringan dan beberapa aplikasi. 
• Komputer client adalah pengguna akhir, utamanya komputer 

personal, yang menjalankan aplikasi. Mereka menampilkan data 
dalam mode teks dan antarmuka grafis.. 

Multi-tier architecture: 
• Tambahan lapisan antara komputer server dan client.  
• Jaringan.  

 
Dengan demikian dapat dibedakan antara arsitektur komputer 
tersentralisasi (Host-based platform) dan terdistribusi (client/server) 
seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini: 
 
Tabel 3-1. Host-Based vs Client/Server 

Host-Based Client/Server 

• Komputer tersentralisasi 
(satu server utama dan 
banyak terminal dummy) 

• Satu komputer tunggal yang 
berdaya guna melakukan 
semua fungsi-fungsi penting  

• Komputer dummy adalah 
pada bagian akhir, 
digunakan untuk meminta 
suatu tugas atau 
menampilkan hasil 

• Tidak ada proses yang 
dilakukan pada terminal 
dummy. Hanya 
menampilkan 

• database engine pada 

• Komputer terdistribusi 
(diantara satu server dan 
banyak client).  

• Di dalam sistem C/S 
tradisional, server hanya 
melakukan fungsi database 

• Fat client - display + 
interface logic, business 
application, sejumlah proses 
databases yang signifikan 

• Thin client - display + 
interface logic only  
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server menyediakan fungsi 
berbagi data yang diproses 
untuk semua aplikasi 

• pekerjaan dilakukan di 
dalam sistem batches. 

• seringkali, prosesor Front-
end (FEP) disisipkan 
diantara dua komputer 
untuk koneksi dan layanan 
otorisasi  

 

 
 
Arsitektur komputer mengalami perkembangannya dari waktu ke 
waktu seperti telah diebutkan diatas. Periode perkembangannya dapat 
dibagi ke dalam 4 fasa, yaitu: 
1. Tahun 1960an – Komputer Mainframe, operasi tersentral 
2. kemudian, komputer mini 
3. 1980an – arsitektur Client/Server 
4. saat ini – platform internet yang heterogen. 
 
Seperti diketahui bahwa fungsi dasar dari komputer terdiri dari empat, 
yaitu: 

1. Sebagai antarmuka logika (interface logic) 
2. Sebagai aplikasi bisnis (business application) 
3. Sebagai penyimpan database (database) 
4. sebagai tampilan dari proses (display) 

 
Hubungan antara arsitektur dengan fungsi komputer dapat dilihat 
pada gambar 3-2. Dari gambar ini dapat dibedakan diantara host dan 
client/server:  
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Gambar 3-1. Sistem Host vs Client/Server dan Fungsi Komputer 
 
 
 
5.2. Platform Client/Server  yang Kompleks 
 
Saat ini arsitektur yang banyak dipakai di dalam implementasi e-
business (EC+)  adalah client/server yang kompleks, yang mulai 
dikembangkan sejak ditemukannya teknologi internet. 
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Gambar 3-2. Arsitektur client/server sederhana di internet. 
 

 
Gambar 3-3. Arsitektur client/server e-Business 
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Gambar 3-4. Contoh Arsitektur client/server e-Busin ss dalam Sistem Ticketing dan Model Bisnis B2C,B2B  e



3.3. Komponen-komponen EC+

 

 
 

Gambar 3-6. Arsitektur e-Business (EC+) 
 

 
Arsitektur khusus client/server bagi lingkungan internet (www): 

• Sistem n-tier C/S terdistribusi. 
• Web servers – mesin yang bertindak sebagai penampung 

halaman web. Web servers terdiri dari hardware, sistem operasi 
dan software web server. 

• Pada sisi client, software diperlukan untuk melihat halaman web 
pada komputer personal yang disebut dengan browser.  

• Browsers – Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer, dan 
Opera Browser, serta mobile micro-browser. 

 
Komponen EC+ seperti ditunjukkan pada gambar 5-6 terdiri dari: 

• Clients (dengan akses internet melalui browser) 
• Internet 
• Peralatan routing pada batas dari perusahaan 
• Peralatan tambahan untuk mempertahankan terhadap serangan 

hackers. 
• Web server/commerce server 
• aplikasi server (dalam sistem advance) 
• Software transaksi Back-end 



(meliputi TP monitors, sistem manajemen database dan data 
warehouse). 

 
Transaction Monitor 

• Program yang memonitor suatu transaksi ketika dilewatkan dari 
satu tempat ke tampat lain 

• Menyakinkan bahwa transaksi benar-benar terselesaikan, atau  
roll-back terjadi, partial transactions dihindari 

• TP adalah penting dialam three-tier arsitektur yang 
menggunakan load  balancing. 

• TP mengkoordinasikan ERP, SCM and CRM. 
 
Webserver 
 
Tabel 3-2. Mesin Web Server dan Sisitem Operasinya 

Server Sistem Operasi 

Apache Web server Netbsd, unix, aix, os/2, windows nt, linux, 
solaris… 

Commerce server/400 As/400 
Microsoft IIS Windows Server 2000, Ms Windows 2000 

Profesional, MS Windows NT, Ms Windows 
XP, MS Windows Long Honrn 

Java Web Server OS/2. HPUX, Windows NT, Linux, Windows 
95/98, IRIX, Solaris 

Lotus Domino Go 
Webserver 

Digital Unix, AIX, OS/2, HPUX, windows NT, 
Solaris, Windows 95/98, IRIX, Solaris 

iPlanet Enterprise 
Server 

Digital Unix, AIX, Windows NT, IRIX, HPUX 

Oracle Web Application 
Server 

HPUX, Windows NT, Windows 95/98, Solaris 

Website Professional Windows NT, Windows 95/98 
Zeus Web Application 
Server 

Digital UNIX, AIX, HPUX, Windows NT, 
Linux, IRIX, Solaris 

 
 
Batasan didalam pemilihan proyek eCommerce 

• Software lama (Legacy software) 
• Back office 
• Jaringan (Network) 
• Preferensi Administrator 
• Keahlian staf pengembang Web 
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Pemilihan WebServer 
• kinerja – waktu tunggu yang minimum untuk downloading 
• Pengembangan – dimana konten awalnya dapat dikembangkan 

dan dimaintenance tidak terlalu sukar. 
• Sekuriti – level yang berbeda dari hak akses bagi pengguna. 
• Tipe yang bermacam-macam dari CPU, hardware dan sistem 

operasi harus didukung. 
• Solusi Multi-platform – bagi longevity dari sistem tanpa harus 

mengencangkan terhadap one particular CSP. 
• Kemampuan Clustering dan otomasi fail-over. 
• Stabilitas dan reliabilitas. 

 
Manajemen isu pemilihan web server 

• Kumpulan fitur produk, current availability and the likely product 
evolution path. 

• Sekuriti (trade-in dengan kinerja yang berkecepatan tinggi) 
• Konektivitas database yang built-in dan tool pengembangan 

aplikasi. 
• Reputasi manufaktur, kualitas dukungan teknis, prior experience 

with a particular manufacturer. 
• Harga pembelian, lisensi, dan biaya maintenance 

 
Web Browser 

• Tidak semua browser mendukung semua fungsi web. 
• Lynx pada awalnya dikembangkan untuk menampilkan teks yang 

terbatas. 
• Kemudian,  grafik ditambahkan 
• Kemudian iterasi, beberapa fungsi ditambahkan, at the cost of 

computing resources and slower download. 
• Microsoft Internet Explorer (I.E.) dan Netscape Navigator. 
• I.E. lebih terintegrasi dengan sistem operasi deksktop 

(utamanya Windows), yang juga merupakan produk Microsoft. 
• Netscape tidak mempunyai produk baru yang dikeluarkan 

diantara 1998 and 2000 dan kehilangan posisi sebagai nomor 
pertama, yang telah dipegangnya hanya selama eaktu tiga tahun 
terhadap I.E. 

• I.E sekarang mengklaim menguasai lebih dari 3/4 pangsa pasar.  
• Keduanya tersedia secara gratis bagi end user. 

 
MS IE 

• Browser untuk menampilkan halaman web. 
• NetMeeting untuk kolaborasi 
• FrontPage Express membangun halaman web. 
• Outlook Express untuk fungsi e-mail. 
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• mendukung FTP, Gopher, NNTP, JavaScript, ActiveX controls dll. 
• Java applets dapat dieksekusi dalam versi 5.x 
• I.E. 6.0 sangat mendukung VBScript  

 
Netscape 

• Netscape Navigator browser 
• Netscape Messenger (dapat dikonfigurasi sebagai klien e-mail) 
• Netscape Composer (HTML editor) 
• Netscape Conference (untuk antarmuka telepone) 
• Collabra discussion (untuk news groups) 
• Netcaster (untuk push technology) 
• Kompatibel Add-ins. 
• Java applets dapat dieksekusi. 
• Netscape 6.x didasarkan Mozilla (kode open-source) mendukung 

XML, meskipun kurang stabil. 
 
Opera 

• Optimasi kecepatan dan tempat (space dan speed). 
• Strict adherence to HTML standards 
• Sophisticated and speedy web-browsing yang cepat dan 

memuaskan dengan news dan e-mail 
• aman dengan enkripsi 128-bit SSL. 
• Ideal untuk mesin tua dan komputer mobile dengan meori dan 

ruangan disk yang kecil.  
• Segera BeOS, Linux dan Mac akan juga tersedia. 
• Tersedia gratis untuk di download (dalam model iklan) . 

 
Mozilla 

• Proyek open source dari Mozilla.org 
• web browser modular, didesain untuk standar compliance, 

performance dan portability 
• independen Platform  
• DocZilla- proyek terakhir dengan dukungan untuk XML dan 

SGML by Finnish company CiTEC. 
 
HotJava 

• web browser Java dari SUN   
• mempunyai keperluan yang kecildan didesain pada bermacam-

macam peralatan. 
• Tidak secara luas digunakan 

 
Micro Browser 
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• Peralatan nirkabel (wireless devices) dibatasi peralatan 
komputer dengan CPU, memori, usia battery, and antarmuka 
yang sederhana; 

• Jaringan nirkabel dibatasi dengan bandwith yang rendah, latensi 
yang tinggi, dan stabilitas dan ketersediaan yang tidak bisa 
diperdiksi.  

• Pengguna nirkabel mempunyai kebutuhan dan keinginan yang 
berbeda dengan pengguna internet dengan desktop dan laptop 

• Spesifikasi WAP (Wireless Application Protocol) dikembangkan 
untuk memenuhi keperluan teknis dan isue pasar terhadap 
lingkungan nirkabel. 

 
• e.g. OpenTV, 4thpass, Nokia, PIXO… 

 
 

 
 
 

Gambar 3-7. Micro Browser Pixo 
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5.2. Platform Bank Rakyat Indonesia 
 
Sejak tahun 2001 BRI telah melakukan transformasi TI. Salah satunya 
adalah dengan meluncurkan BRINETS Web. Inovasi ini diluncurkan 
pada tahun 2002. Ini dimaksudkan sebagai pendukung operasional 
micro branch (BRI Unit) di seluruh pelosok Indonesia secara 
Centralized real time online. Teknologi yang digunakan mencakup 
internet berbasis web (thin client), centralized databases & processing 
system (real time information) dengan menggunakan jaringan satelit 
(VSAT) untuk jaringan komunikasi di seluruh Indonesia. 
 
Banya keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan 
teknologi thin client adalah, selain cost effective, teknologi ini juga 
relatif mudah dalam maintenance hardwarenya. Software ada di 
kantor pusat, sehingga teller hanya tinggal memakai browser di 
internet untuk menjalankan software tersebut.  
 
Hingga saat ini sudah ada 600 BRI unit yang di-online-kan, yang 
menurut rencana pada tahun 2006 akan ditingkatkan menjadi 100 
unit. Investasi yang dibutuhkan adalah US$ 11.600/unit/tahun, yang 
dipergunakan untuk menyediakan host computer  dan web server, 
pengembangan aplikasi software, software lincense (windows 2000 
dan SQL) di kantor pusat, UPS (genset), hardware (per unit 
dibutuhkan 4 PC), passbook printer. Selain itu juga ada biaya variabel 
dari luar seperti sewa jaringan komunikasi dengan menggunakan 
satelit VSAT. Diperkirakaan dalam waktuy 24 bulan, BRI tidak perlu 
mengeluarkan biaya lagi karena telah tercapai breakevent value (BEP). 
 
Diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengubah platform 
client/server ke model thin client, dimana meskipun bank-bank yang 
lain sudah online tetapi mereka masih menggunakan model 
client/server. 
 
5.3. Platform Bank BTN 
 
Sentralisasi 
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4. Groupware 
 
Mendefinisikan tentang apa itu groupware hampir tidak mungkin, 
banyak paket groupware yang beredar di pasaran dengan  berbagai 
macam fitur yang ditawarkan, dari Lotus Notes ke Microsoft Share 
Point ke Novell Groupwise. Namun demikian ada banyak groupware 
beredar secara gratis dan bersifat open source, seperti Opengroupware, 
eGroupware maupun PHPGroupware. 
 
Groupware berhubungan dengan produk perangkat lunak yang 
mendukung kelompok atau orang yang berbagi tugas atau tujuan dan 
bekerjasama (kolaborasi) untuk menyelesaikan tugasnya. Produk ini 
menyediakan variasi tentang bagaimana kelompok atau orang berbagi 
sumberdaya dan pendapat. Groupware menggunakan jaringan untuk 
menghubungan orang, bahkan di dalam satu ruangan. Banyak produk 
groupware yang tersedia bagi internet ataupun intranet, yang akan 
meningkatkan jumlah orang yang berkolaborasi di seluruh penjuru 
dunia. Banyak pendekatan  yang berbeda dan teknologi yang 
mendukung kelompok (group) di internet. Tabel dibawah ini 
memperlihatkan beberapa fitur yang mendukung untuk kolaborasi dan 
konferensi. 
 
Tabel 4-1. Fitur utama dari Collaboration dan Conferencing 
Tools 
Umum 

• E-mail, sistem pengiriman pesan, pesan singkat 
• Antarmuka Browser 
• Bersama-sama membuat halaman web 
• Hyperlink aktif yang dibagi 
• Berbagi file (grafik, video, audio, dll) 
• Fungsi pencarian (berdasarkan topik atau kata kunci) 
• Tool alur-kerja (workflow) 
• Penggunaan portal korporat untuk komunikasi, kolaborasi 
• Shared screen 
• Ruangan elektronik pengambil keputusan 
• Jaringan peer-to-peer 

Synchronous (same-time) 
• Videoconferencing, multimedia, conferencing 
• Audioconferencing 
• Shared whiteboard, smart whiteboard 
• Text chart 
• Brainstorming, polling (voting), dan pendukung pengambil 

keputusan (consensus builder, scheduler) 
Asynchronous (different times) 



• Threaded discussions 
• Pengguna dapat menerima pemberitahuan melalui e-mail 
• Users can collapse/expand threads 
• Pengguna dapat mengurutkan pesan (berdasarkan tanggal, 

pengarang, atau read/unread) 
• Rekaman sesi chat 
• Papan pengumuman, grup diskusi 
• pengguna blogs  
• Tool desain dan atau polling Collaborative 

 

 

Gambar 4-1. Sistem Kolaborasi Perusahaan 

 

Tool komunikasi elektronik (Electronic Communications Tools) 

Electronic communication adalah suatu alat yang digunakan untuk 
menolong berkomunikasi dan berkolaborasi dengan lainnya dengan 
secara elektronik mengirim pesan, dokumen dan file dalam bentuk 
data, text, suara atau multimedia melalui internet, ekstranet, intranet 
dan jaringan komputer. 
 
e-mail (electronic mail) secara luas digunakan untuk mengirim dan 
menerima pesan diantara dua komputer yang saling berhubungan 
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melalui jaringan komunikasi. E-mail dapat meliputi file data, software, 
multimedia dan dokumen yang ditempelkan. 
 
Voice mail. Pesan telepon yang tidak terjawab dalam bentuk digital, 
disimpan, dan kemudian dijalankan ulang kembali dengan 
menggunakan komputer pesan. 
 
Faxing. Mengirim dan menerima gambar dokumen melalui jaringan 
komputer atau telepon dengan menggunakan komputer atau mesi fax. 
 
Web Publishing. Membuat, mengkonversikan dan menyimpan 
dokumen hyperlink dan material lain melalui server web intranet atau 
internet sehingga mereka dapat dengan mudah dibagi lewat browser 
atau netcasting  dengan tim, workgroup atau perusahaan. 
 
Tool konferensi elektronik (Electronic Conferencing Tool) 

Tool yang digunakan untuk menolong komputer pengguna yang 
terhubung ke jaringan berbagi informasi dan berkolaborasi sementara 
bekerjasama pada tugas yang ditunjuk tidak peduli mereka berada 
dimana. 

 

Data conferencing tool. Pengguna dalam komputer yang terhubung ke 
jaringan dapat melihat, melakukan perubahan, revisi, dan menyimpan 
perubahan ke whiteboard yang di shared  
 
Voice Conferencing. Percakapan telepon dibagi diantara partisipan 
melalui speaker phones ataupun komputer yang terhubung ke jaringan 
dengan software telepon internet. 
 
Video Conferencing. Video realtime dan audioconferencing (1) diantara 
beberapa pengguna pada komputer yang terhubung ke jaringan 
(desktop videoconferencing) (2) diantara partisipan di dalam ruangan 
konferensi atau auditorium di dalam lokasi yang berberda 
(teleconference) . Videoconferencing dapat meliputi whiteboarding dan 
document sharing. 
 
Discrussion Forum. Menyediakan platform diskusi melalui komputer 
yang terhubung ke jaringan untuk mendorong dan mengelola diskusi 
teks online selama periode waktu tertentu diantara anggota dari suatu 
grup yang diminati atau tim suatu proyek. 
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Chat System. Membuat dua atau lebih pengguna pada komputer yang 
terhubung ke jaringan untuk membawa pembicaraan online maupun 
realtime. 
 
Electronic Meeting System. Menggunakan ruangan meeting dengan 
komputer yang terhubung ke jaringan, layar projector berukuran 
besar, dan software EMS untuk memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, 
dan grup pengambil keputusan di dalam bisns meeting.  
 
Tool Manajemen Kerja bersama (Collaborative Work 
Management Tools) 
 
Membantu orang menyelesaikan pekerjaannya dan mengatur aktivitas 
kerja bersama. 
 
Calendaring and Scheduling. Menggunakan kalendar elektronik dan 
fitur grupware yang lain untuk secara otomatis menjadwalkan, 
memberitahu dan mengingatkan anggota tim yang saling terhubung 
dan workgroup meeting, membuat janji, dan kejadian-kejadian yang 
lain. 
 
Task and Project Management. Mengatur tim dan proyek kerja 
kelompok (workgroup) dengan cara penjadwalan, tracking, dan 
charting tugas kerja yang terstruktur dan memproses dokumen 
elektronik di dalam proses bisnis. 
 
Workflow system. Membantu pekerja yang berpengetahuan yang 
terhubung ke jaringan untuk menyelesaikan dan memanaje allira/alur 
tugas kerja yang terstruktur dan memproses dokumen electronik di 
dalam proses bisnis. 
 
Knowledge management. Mengorganisasi dan membagi bermacam-
macam bentuk informasi perusahaan yang dibuat di dalam organisasi, 
meliputi pengelolaan dan menyediakan akses terpersonalisasi terhadap 
proyek dan koleksi dokumen perusahaan, database diskusi, database 
dan tipe knolwedge yang lainnya. 
 
 
4.1. eGroupware & PHPGroupware 

eGroupWare adalah sebuah paket groupware yang diprogram dalam 
PHP. eGroupWare adalah software open source yang dapat diinstall 
pada sebagian besar sistem, seperti Windows, Mac, Unix, BSD dan 
Linux. Ia didesain untuk berjalan dengan software yang sudah ada 
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(seperti database mail server Anda). Target dari eGroupWare adalah 
untuk memenuhi kebutuhan lingkungan enterprise dalam paket 
groupware sambil mempertahankan keamanan dan modularitas dari 
software open source. eGroupWare mencakup semua aplikasi yang 
diperlukan untuk menginstall sebuah lingkungan office yang lengkap. 
Visi jangka panjang dari eGroupWare adalah kebutuhan 80 persen dari 
pegawai bisnis dapat terpenuhi melalui groupware. 
 
 
Tabel 4-2. Perangkat lunak pendukung eGroupware 

Kebutuhan eGroupware Software 

Sistem Operasi Linux, Unix, *BSD 
MAC 
WIN NT / 2000 / XP 

Web Server IIS 
Roxen 
Apache 1.3 or 2.0 

Databases MYSQL 
MS-SQL 
PostgreSQL 

Email Server (SMTP Server) Exim 
Postfix 
Sendmail 

Email Client (POP/IMAP) Cyrus 
Courier 
Dovecot 
UW-IMAP 

PHP PHP > 4.1 diperlukan 
PHP > 4.2 direkomensikan 
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Gambar 4-2.  Tampilan eGroupware 



 
 

 

Gambar 4-3. Tampilan PHPGroupware
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2.2. iOffice 
 
iOffice adalah merupakan software yang bersifat web-based groupware 
suite. Tidak seperti groupware sebelumnya yang bersifat open source, 
iOffice adalah perangkat lunak yang berlisensi, yang merupakan 
produk dari Neo Japan International. Salah satu kelebihan dari 
perangkat lunak ini adalah kemudahannya di dalam penginstalasia. 
 
iOffice meyediakan beberapa tool, yaitu: 
 

1. Tool Kolabosi 
Tool ini akan memudahkan kita untuk mengelola informasi yang 
dibagi (sharing). Anggota dari kelompok kerja (workgroup) 
dapat memperoleh informasi terkini kapan saja dan darimana 
saja. 
 

2. Tool Komunikasi 
Tool komunikasi yang telah ditingkatkan mengijinkan kepada 
anggotanya untuk berkomunikasi secara umum ataupun spesifik 
satu sama lainnya. 
 

3. Tool manajemen informasi individu 
iOfficeV4 juga menyediakan tool untuk mengelola informasi data 
data. 
 

4. Tool manajemen sumberdaya 
Tool ini dipergunakan agar efisiensi penggunaan sumberdaya 
oleh orang, kelompok kerja dan organisasi dapat ditingkatkan 
dapat ditingkatkan. 

 
iOffice ini ideal digunakan baik untuk grup kecil ataupun yang besar, 
mulai grup di dalam perusahaan, individu di dalam departemen, tim 
proyek lintas-fungsi, maupun perusahaan dan partner di luar 
organisasinya. 
 
Perangkat lunak ini diperlengkapi dengan 20 aplikasi yang siap 
digunakan, mulai dari: Schedule, To-Do, WebMail, Whereabouts, Time 
Card, Facility Reservations, Workflow, Circulation, Information, 
Address Book, Discussion, Document, Store, Project, Expense, 
Inventory, Reminder, Notepad, Cabinet dan User list.  
 
20 aplikasi ini kemudian dapat dikelompokan menjadi: 



 
4. Berdasarkan fungsi kolaborasi 
 

 Schedule (penjadwalan) 
Untuk memudahkan melihat dan mengatr jadwal anggota grup 

 Discussion (diskusi) 
Post and view ongoing discussion threads 

 Document/Cabinet 
Menyimpan file dan dokumen yang akan dibagi oleh anggota 
grup 

 Project 
Menjaga proyek agar dapat selesai; melihat laporan kemajuan 

 Address Book 
Mengelola kontak informasi 

 User List 
Akses cepat bagi pengguna terhadap kontak informasi 

 
5. Fungsi komunikasi 
 

 WebMail 
Mengirim dan menerima e-mail melalui banyaj account e-mail. 

 Whereabouts 
Cek lokasi anggota grup dan meninggalkan pesan 

 Workflow 
mengalirkan persetujuan dari formulir otomatis mealui rantai 
persetujuan 

 Circulation 
Memutarkan pertanyaan atau poling anggota grup 

 Report 
Membuat dan mengirim laporan; membalas dengan komentar ke 
laporan anggota yang lain 

 Information 
Mengirim informasi singkat, dengan empat level urgensi 

   
6. Fungsi mengelola informasi 
 

 To-Do 
Meberikan penugasan bagi pengguna terpilih 

 Expense 
Track expenses, claims, and payment status 

 Notepad 
Menulis catatan pendek untuk disimpan atau ditempelkan pada 
file 
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7. Fungsi mengelola sumbderdaya 
 

 Time Card 
Track hours worked, days off, and absences for yourself or 
others 

 Facility Reservation 
Mengalokasikan fasilitas dan ruangan rapat 

 Store 
Sell everyday items or those needed for special projects 

 Inventory 
Manage stock levels of stationary and other common items 

 
 
iOfficeV4 dapat berjalan di atas beberapa platform sistem operasi 

 
• Windows XP, Windows 2000 Server/Professional, Windows NT 

4.0 Server/Workstation, Windows ME, Windows 98 
• Solaris 2.5.1/2.6/2.7/8 
• RedHat Linux 5.x/6.x/7.x/8.x 
• RedHat Linux Server Edition 6.0 
• SuSE Linux 5.x/6.x/7.x/8.x 
• Cobalt Qube2, Qube3, RaQ3, RaQ4, RaQ550 

 
Salah satu kelebihan iOffice adalah dapat diadministrasikan oleh non-
IT personnel 
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PHPGroupware Opening Screen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4-4. Top Menu dari  iOffice v.4 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4-5 . Antarmuka - Schedule
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5. Portal Informasi 
 
Dengan bertambahnya pengguna dari intranet dan internet, banyak 
organisasi-organisasi yang menemukan kelebihan informasi pada 
sejumlah level yang berbeda. Informasi tersebar di antara dokumen, 
pesan e-mail, database pada lokasi dan sistem yang berbeda. 
Menemukan informasi yang akurat dan relevan seringkali menyita 
waktu dan memerlukan akses ke banyak sistem. 
 
Sebagai konsekuensinya, organisasi-organisasi tersebut banyak 
kehilangan waktu produktif karyawannya. Salah satu solusi dari 
masalah tersebut adalah dengan menggunakan portal. Portal adalah 
pintu gerbang informasi. Portal mencoba untuk mengalamatkan 
kelebihan informasi melalui lingkungan  berbasis intranet dimana 
untuk mencari dan mengakses informasi yang relevan dari suatu 
sistem teknologi informasi yang terpisah dan internet menggunakan 
teknik pengindeksan dan pencarian tingkat tinggi. Suatu portal 
informasi adalah suatu akses tunggal melalui web browser terhadap 
informasi kritis bisnis yang terletak di dalam dan di luar suatu 
organisasi, dan itu dapat dipersonalisasi. 
 
Pada awalnya portal dimaksudkan sebagai suatu direktori yang 
terorganisasi dari suatu halaman web seperti Yahoo, Altavista, 
Infoseek, dan Google. Pada Juli 1996 Yahoo meluncurkan servis portal 
terpersonalisasi yang diberi nama My Yahoo, yang kemudian menjadi 
halaman yang paling populer di internet. Halaman ini menyediakan 
suatu cara yang revolusioner setelah pengembangan profile-profilenya, 
dimana seorang pengguna akan dapat melihat suatu halaman tunggal 
dengan informasi yang terkini, tanpa harus melakukan browsing dan 
searching.  
 
Portal nampak dalam bayak bentuk dan deskripsi. Satu cara untuk 
membedakan diantaranya adalah dengan melihat kontennya, yang 
dapat bervariasi dari sempit ke luas, dari komunitas atau audiens 
mereka.  Ada enam macam jenis portal: 
 
1. Portal Korporat (Corporate Portals/Enterprise 

Portals/Intranet Portals) 
Portal jenis ini didesain untuk proses, aktivitas dan komunikasi B2E 
untuk meningkatkan akses, proses dan berbagi informasi 
terstruktur maupun tidak terstruktur di dalam dan antar 
perusahaan. EIP (enterprise information portals) juga 
menggabungkan peran, proses, alur kerja (workflow), kolaborasi, 
manajemen konten, gudang data (data warehouse and marts)  , 



aplikasi perusahaan (enterprise application) dan itelijen bisnis 
(business intelligence). 
 
EIP menyediakan karyawan akses ke jenis lain dari portal seperti 
portal e-business, portal individu dan portal komersial. Gabungan 
dari suatu departemen independen atau grup portal ke dalam suatu 
solusi portal yang terpadu dikenal dengan naman portal federasi 
(federated portal). EIP juga menyediakan akses terhadap sindikasi 
konten yang didefinisikan sebagai informasi eksternal, dari sumber 
tunggal maupun bermacam-macam sumber yang di kelola oleh 
pihak ketiga (sebagai contoh news feeds). 
Shilakes&Tyleman, Merill Lynch, Inc. mendefinisikan EIP sebagai 
aplikasi yang membuat perusahaan untuk membuka informasi 
internal yang disimpan, dan menyediakan uses dengan satu pintu 
gerbang (gateway) untuk mempersonalisasi pengetahuan dan 
informasi bagi pengambilan keputusan bisnis yang diketahui 
(terinformasi). 
 
Beberaa contoh EIP meliputi: 

• Portal Bisnis Intelijen (Business Intelligence Portals) – adalah 
portal korporat yang membuat pengguna untuk mengakses 
dan memproduksi laporan untuk tujuan pengambilan 
keputusan pada database perusahaan. Keunggulan informasi 
adalah satu yang oleh perusahaan pertama-tama 
dikombinasikan antara portal korporat dengan software bisnis 
intelijen. 

• Business area (intranet) portals – portal area bisnis 
mendukung fungsi atau proses dan aplikasi spesifik di dalam 
lingkungan perusahaan. Sebagai contoh portal area bisnis 
meliputi HR-Human Resource (contoh: authoria oleh people 
soft); ERP-enterprise resource planning (contoh: SAP Portal, 
Oracle); Sales and Marketing (contoh: Siebel); dan SCM-
Supply Chain Management (contoh: i2). Portal area bisnis ini 
berkembang untuk menyediakan akses karyawan yang lebih 
besar terhadap informasi yang disimpan di dalam aplikasi 
perusahaan yang spesifik. 

• Portal horisontal (Horizontal Portals) – pada dasarnya adalah 
generik dan memangkas organisasi. Contoh portal horisontal 
meliputi: 

o Portal Kolaborasi Perusahaan (Enterprise Collaboration 
Portals) – yang menyediaan tempat kerja virtual 
untuk orang untuk bekerja secara bersama-sama. 
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o Portal Keahlian Perusahaan (Enterprise Expertise 
Portals) – yang menyediakan koneksi diantara orang 
berdasarkan kemampuannya. 

o Portal Manajemen Pengetahuan (Knowledge 
Management – Enterprise Knowledge Mangement) – 
yang menyediakan semua link terhadap konten dan 
orantg yang secara langsung relevan untuk tugas-
tugas user secara real-time. 

o Manajemen Konten (Content Management) 
o Manajemen Dokumen (Document Management), 

sebagai contoh documentum. 
• Portal Peran (Role Portals) – portal ini terjadinya untuk 

mendukung model bisnis B2E, B2C dan B2B. Portal peran 
untuk B2E mendukung akses dan ketersedian informasi 
terpersonalisasi untuk karyawan yang tidak kalah bagusnya 
dengan employee self-service. Portal peran untuk B2C 
mendukung keterkaitan dan hubungan diantara perusahaan 
dan pelanggannya. Portal peran untuk B2C mendukung 
ordering, billing, service dan aktivitas dukungan, alur kerja 
dan kolaborasi diantara perusahaan dan pelanggan. Portal 
peran juga mendukung layanan pelanggan (customer self 
service). Sedangkan portal peran untuk B2B mendukung 
aliran informasi, aktivitas bisnis dan proses disepanjang 
perusahaan dan pemasok dan rekannya untuk disitribusi dan 
aktivitas manajemen rantai pasok (supply chain 
management). 

 
2. Portal e-Business (e-Business Portals/Extranet Portals) 

Portal ini mempunyai 3 jenis kategori: 
o Extended enterprise portals 

Contoh dari portal ini adalah B2C yang memperluas 
perusahaan kepada pelanggannya untuk maksud ordering, 
billing, customer service, self-service, dll.; dan B2B yang 
memperluas perusahaan kepada pemasok dan partnernya. 
Portal B2B mentransformasikan pemasok dan proses nilai 
rantai dan relationship-nya. 

o e-Marketplace portals 
Contoh dari portal e-Marketplace adalah CommerceOne.net, 
yang fokus pada Nort American Maintenance dan pasar Repair 
and Operations (MRO). CommerceOne.net menyediakan 
perdagangan yang berhubungan dengan layanan terhadap 
komunitas pembeli, penjual dan pembuat pasar (net market 
makers). Contoh lain dari portal e-Marketplace adalah 
VerticalNet, yang menghubungkan pembeli dan penjual online 
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dengan cara menyediakan berita-berita industri yang spesifik 
dan informasi produk dan jasa yang berhubungan. Pembeli 
dapat menemukan informasi yang mereka perlukan untuk 
secara cepat menemukan dan membeli produk dan jasa 
online. Pemasok dapat membuat penjualan dengan 
menunjukkan produk dan layanan mereka disepanjang 
marketplace yang bermacam-macam untuk menjangkau 
pembeli yang berkualitas. Contoh ketiga adalah Oracle 
Exchange, yang merupakan komunitas bisnis logistik yang 
terbuka (business procurement) untuk membeli dan menjual 
bisnis barang dan jasa. Contoh terakhir adalah 
GlobalNetEchange, yang merupakan jaringan B2B untuk 
barang dagangan masal, grocery dan kategori pengecer untuk 
membeli, menjual, melakukan pelelangan barang dan jasa. 

o ASP portals 
Portal ASP adalah portal B2B yang mengijinkan pelanggan 
bisnis untuk menyewa baik barang dan jasa. Contoh dari 
portal ASP atau portal B2B adalah Potera Service Port, 
Salesforce.com, MySAP.com dan oraclesmallbusiness.com. 
ServicePort adalah baik suatu aplikasi dan informasi web 
untuk profesional jasa industri. Salesforce.com mengelola 
proses penjualan dan pelaporan untuk tim penjual yang 
bergerak dan terdistribusi. MySAP.com dan 
oraclesmallbusiness.com adalah contoh sistem perusahaan 
yang lengkap yang menawarkan portal framework melalui 
web. 

 
3. Portal Komersial (Commercial Portals/Public Portals/Mega 

Portals) 
Portal ini menawarkan konten untuk bermacam komunitas yang 
tersebar di internet. Portal ini merupakan portal yang paling 
populer. Meskipun portal ini menyediakan kustomisasi antar muka 
pemakai, namun ia juga dimaksudkan audiens yang luas dan 
menawarkan konten rutin, beberapa dalam konten real-time 
(sebagai contoh stock tricker dan berita).  
Organisasi yang cocok dengan kategori ini  menjadi perusahaan 
media baru dan fokus pada pembangunan jumlah audien online 
yang besar dengan orientasi profesional atau demografis yang 
besar. Ada dua kenus public portal ini: 

o General public portal atau mega portal, contohnya adalah 
Yahoo, Google, Overture, AltraVista, AOL, MSN, Excite, dll. 
Generic public portal atau mega portal menjadi sedikit dan 
semakin terkonsolidasi. 
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o Industrial portal, vertical portal atau vortals. Vertical portal 
atau vortals tumbuh pesat dan mereka fokus pada audiens 
atau komunitas yang spesifik dan sedikit seperti pembeli 
(consumer) barang, komputer, retail, banking, asuransi, dll. 
Contoh dari vertical portal ini meliputi: iVillage, yang fokus 
pada keuarga. Thomas Register of American Manufacturers 
untuk produk dan jasa, dan Bitpipe, yang merupakan  
sindikasi dari konten teknologi informasi, dll. 

 
4. Portal Publikasi (Publishing Portals) 

Portal ini dimaksudkan untuk komunitas dengan interes yang 
spesifik. Portal ini terdiri dari kustomisasi kecil dari konten, tetapi 
menyediak online search yang luas dan beberap kemampuan 
interaktif. Contoh dari portal ini adalah techweb.com dan zdnet.com 

 
5. Portal Individu (Personal Portals/Wap Portal) 

Target dari portal ini adalah informasi yang disaring untuk individu. 
Ia menawarkan konten yang ralatif sempit tetapi secara khusus 
lebih banyak terpersonalisasi. 
Ada dua jenis utama dari portal individu: 

o Pervasive Portal atau Mobility Portal. 
Portal ini ditempelkan di phone web, cellular phone, wireless 
PDA, pager, dll.  Personal atau mobility portal popularitasnya 
meningkat dan menjadi penting bagipelanggan dan karyawan 
untuk  mendapatkan informasi produk dan jasa, discount 
(potongan harga), ketersediaan barang (availability), status 
pemesanan, status pengiriman, penjadwalan, dan infromasi 
instalasi, dll. 

o Appliance Portal 
Portal ini ditempelkan di TV (WebTV), mobil (OnStar), dll. 

 
6. Portal Suara (Voice Portals) 

Voice portal adalah situs web. Portal ini biasanya dengan antar 
muka audio. Ini berarti ia dapat diakses dengan perangkat standar 
sperti cell phones. AOLbyPhone adalah contoh layanan yang 
mengijinkan kepada pengguna untuk memanggil email, berita, dan 
konten lainnya. Portal ini menggunakan teknologi speech 
recognition dan text-to-speech recognition. Perusahaan seperti 
Tellme.com dan i3mobile.com menawarkan kedua software tersebut. 

 
 

Menurut Kalakota, portal disebut juga sebagai aplikasi “pembunuh” e-
business. Istilah Portal mempunyai bermacam-macam arti di dalam 
dunia bisnis sekarang. Untuk tujuan tertentu, portal dapat 
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didefinisikan sebagai perantara (middleman) yang menawarkan suatu 
kumpulan layanan agregat untuk suatu kelompok user yang telah 
terdefinsikan dengan baik. Sebagai contoh, Yahoo! dan Lycos 
merupakan suatu portal yang mengorganisasikan kumpulan berita, 
pencarian, dan layanan komunikasi kepada pelanggan yang ingin 
menggunakannya. User dari eBay, E-LOAD, dan E*TRADE portal 
melakukan aktivitas bisnis yang berhubungan dengan pelelangan 
(auctioning), peminjaman uang (load financing), perdagangan saham 
(stock trading). Pada kasus ini, portal terjadi ketika pemain baru 
berhasil memposisikan mereka diantara pelanggan dan pemasok.  
Portal baru, menawarkan layanan dengan nilai tambah ke pasar atau 
penurunan biaya transaksi yang berhubungan dengan pelanggan 
ataupun pemasok. Portal beroperasi pada beberapa model bisnis, 
eyeball agregraters, seperti Yahoo! Pelelangan seperti eBay dan Portal 
traksaksi besar seperti Expedia (B-B E-Commerce). 
 
Seiring dengan berkembangnya teknologi internet, banyak bagian dari 
teknologi itu (misalnya fasilitas mail server, webserver, ftp server, dll) 
dipasang pada jaringan komputer local (LAN) suatu perusahaan 
dengan membentuk jaringan intranet berbasis protocol TCP/IP. Untuk 
mengefektifkan investasi yang dikeluarkan, jaringan internet banyak 
dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi berbagi file/database, kolaborasi, 
distribusi informasi, knowledge management, diskusi interaktif, 
integrasi system back-end dan front-end, pendukung e-business dan 
masih banyak lagi. Fungsi-fungsi ini dikelola di dalam suatu Content 
Management Systems (CMS). Penerapan CMS pada web disebut 
sebagai portal atau web portal. Pada perkembangannya portal ini 
banyak ragamnya, ada portal berita (www.detik.com), portal akademik 
(www.monash.edu). 
   
 
3.1. Portal Korporat 
 
Salah satu jenis aplikasi yang dikembangkan di intranet adalah 
Intranet Portal atau Corporate Portal (Portal Korporat), yaitu web 
portal yang dipasang pada server intranet dengan kemampuan 
mengintegrasikan informasi dari luar dan dalam perusahaan dalam 
halaman web yang terpersonalisasi. Gambar 5-3 menunjukkan 
kerangka dari corporate portal (Aneja et al, and Kaunadis 2000). 
Kerangka ini mengilustrasikan beberapa fitur dan kemampuan yang 
diperlukan untuk mendukung beberapa aktivitas perusahan dengan 
menggunakan informasi yang berasal dari dalam maupun luar 
perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang 
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mengimplementasikan portal korporat. Alasannya adalah untuk 
memotong harga, memberi waktu bagi ekskutif dan manajer, dll. 
 
Portal perusahaan (enterprise portal) adalah pintu gerbang situs 
perusahaan yang memungkinkan terjadinya komunikasi, kolaborasi, 
dan akses terhadap informasi perusahaan.  Portal perusahaan 
memfasilitasi kolaborasi dengan pemasok, pelanggan, pekerja, dan 
pihak-pihal lain. Seperti layaknya workflow dan groupwork, portal 
perusahaan mendukung terhadap kolaborasi.  
 
Sebuah portal perusahaan atau enterprise portal kini menjadi standar 
antar muka (interface) Web untuk menampilkan content kepada para 
business user. Di banyak perusahaan, portal yang bersifat personal 
kini mulai menggantikan antarmuka Web-browser yang bersifat umum 
dengan intranet korporat dan aplikasi-aplikasi e-Business. 

Tujuan utama sebuah enterprise portal adalah memberikan masing-
masing pengguna portal tampilan informasi bisnis, aplikasi dan 
layanan bersifat personal dan terintegrasi, yang ia perlukan untuk 
mengerjakan tugas-tugasnya. Para pengguna bisa berasal dari dalam 
maupun luar perusahaan. 

Sebuah portal yang digunakan secara internal bisa disebut sebagai 
internal corporate portal dan yang diperuntukkan bagi pengguna 
eksternal disebut e-business portal. Pembedaan kedua jenis portal 
sengaja dibuat karena keduanya seringkali memiliki kebutuhan yang 
berbeda. 

Internal corporate portal misalnya, seringkali difokuskan untuk 
menyediakan interface yang lebih baik bagi intranet korporat. Jadi, 
sebuah portal korporat internal membutuhkan fasilitas yang memadai 
untuk mengelola informasi terstruktur, semi-terstruktur dan tidak 
terstruktur. Di sisi lain, sebuah portal e-Business seringkali lebih 
ditekankan pada penyediaan akses ke layanan aplikasi dan kolaborasi.  
 
Namun, sejalan dengan semakin matangnya aplikasi-aplikasi portal, 
perbedaan-perbedaan inipun secara perlahan menghilang. Sebagian 
besar aplikasi portal berevolusi untuk menangani semua jenis konten 
bisnis, baik layanan informasi, aplikasi maupun kolaborasi. 
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Gambar 5-2. Portal Korporat sebagai Pintu Gerbang 
Informasi&aplikasi 

 
 
Portal korporat dapat dibagi menjadi dua jenis: 

• Generic 
• Fungsional 

 
Jenis Generic Portal: 
Jenis ini dapat dijumpai di dalam suatu organisasi. Beberapa contoh: 

• Portal untuk supplier, pelanggan, dan partner 
o Charles Schwab & Co. - Schwab’s Mutual Fund OneSource 

brings together over 300 well-known fund families to enable 
its customers to trade over 2,000 different mutual funds in 
one convenient location. Each business day, Schwab executes 
tens, if not hundreds of thousands of trades in these funds. 
Schwab needed a way to integrate suppliers into their e-
business supply chain. Authorized users from each of the fund 
companies needed the ability to download and view 
information about the sales volume and performance of their 
funds every day. Schwab turned to Viador to help them build 
an automated decision support system and secure extranet 
application to provide webbased access to information both 
inside and outside Schwab. The system allows Schwab and 
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authorized users at more than 300 mutual fund companies to 
use a web browser to download or dynamically generate one 
of a number of reports about the performance of any mutual 
fund. 

o OrderTrust – OrderTrust, a leading outsourcer of order 
processing services, was rapidly expanding both its direct 
sales force and its partner program. OrderTrust's partner 
community consisted of over 850 trading partners, including 
fulfillment partners, integration partners, call center partners, 
and resellers of their order-taking platform. With no effective 
means of communicating electronically, nor processes in place 
to manage third party relationships, OrderTrust needed a way 
to coordinate communications with this diverse community of 
partners, as well as a method of sending and receiving leads 
to and from partners as part of their sales cycle. OrderTrust 
asked Unitas to develop and deploy a "Partner Portal” that 
enabled channel partners to securely log on for information 
sharing purposes with OrderTrust. 

o South Central Community Health System – South Central, 
located in York, PA, plans to roll out a portal in July, that is 
expected to save hundreds of thousands of dollars per year, 
safeguard patient health, and serve as a complete desktop 
that contains everything needed by its two hospitals and 
hundreds of primary-care and specialist physicians, 
pharmacists, and other caregivers and administrators, says 
William “Buddy” Gillespie, the health systems’ CIO and VP. 

o AutoDesk, Inc. - AutoDesk memerlukan cara untuk 
berhubungan dengan pelangganya secara lebih baik sesudah 
mereka membeli produknya. Tujuan dari The goal of the 
initiative was to encourage collaboration between customers, 
business partners, and employees, leading to greater 
customer loyalty and more upgrade/repeat business. 
AutoDesk used Epicentric’s portal platform and rapidly 
deployed the site to all three communities which included 
collaboration and training services to encourage the users to 
stay at the portal for extended periods of time. 

 
• Portal untuk karyawan 

o Staples Inc. – Staples, the $9 billion office supply, furniture 
and technology chain in Framingham, MA., is phasing in 
Plumtree’s enterprise portal solution for as many as 10,000 of 
its 46,000 employees worldwide. “For us, the portal is about 
slashing the cost and hassle of running the office,” says Tom 
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Tracey, IS Manager, intranet, and Chief IS officer for the 
company’s enterprise information portal. 

o Dunkin Donuts - The Quick Service Restaurant group had no 
well-defined relationship, document, or knowledge 
management processes or systems in place, nor an effective 
electronic means of communicating with their franchises. 
They needed a more effective way of managing 
communications, document flow, and compliance issues 
between their more than 5,000 franchisees and over 350 field 
executives. Company information was spread between 
databases, file servers, and operational sales and accounting 
systems. Dunkin Donuts turned to Unitas to design a new 
portal that provided a single source electronic activity planner 
and data repository for the field executives and support 
center staff for their management of daily contact with 
franchisees, managers, and other major business contacts. 

o  DuPont & Co. – DuPont estimates it will save up to $66 
million from the first phase of its portal, based on the XML 
Portal Server from Sequoia   Software Corp., which was rolled 
out last month to its sales and marketing business unit. Jim 
Wessely, portal  architect and project leader for the 
Wilmington, DE, company says, “many of the 550 sales and 
marketing personnel who used the portal every day have 
already made it their standard desktop. Almost everything 
they need is on the portal”. 

o Eastman Kodak – Kodak’s Professional Systems and Solutions 
group had a group of over 300 field support users and sales 
people spread all over the world. They needed to provide 
them with up to date sales,  marketing, and technical 
information on its line of products and services; however, the 
organization had no central repository or knowledge 
management system that could present this unstructured 
information in a meaningful way. The valuable information 
was scattered between Kodak’s intranet, servers, databases, 
and the field itself. Kodak turned to Unitas to build a portal 
that presented a personalized view of the information that 
was both accessible from Kodak’s intranet and from the 
outside world while traveling. Just as important, the portal 
helped to collaborate and submit information from anywhere 
in the world as it became essential for users in the Far East, 
the Middle East, Europe, and North America. 

o General Electric Appliances - GE located in Louisville, KY, 
expects 6,000 executives and managers to use portals 
specific to their business functions, according to Chad Fowler 
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and Bill Nall, senior systems professionals who share 
responsibility for the portal design and implementation. “If 
we’re able to save each individual 10 minutes a day, what’s 
that worth? We think it’s worth a lot,” says Fowler.  

o Hewitt Associates – Hewitt, a human resource outsourcing 
company, located in Lincolnshire, IL, is saving $8 million 
annually and providing 75% faster responses to client 
requests for benefits information after implementing the IBM 
Enterprise Information Portal, say Helen Tipton, Hewitt’s 
ContentConnect product manager. The portal serves as the 
primary desktop for about 500 employees. The company is 
currently studying ways to make it useful to as many as 
11,000 employees worldwide says Heidi Self, a Hewitt IT 
manager. 

o Sprint – Sprint PCS has the largest 100% digital PCS 
nationwide wireless network in the United States. New service 
areas are being added all the time. Effectively overseeing 
these markets requires a network of informed sales and 
financial managers with access to current data. In such a 
rapidly growing business, Sprint’s IT department could hardly 
support the flow of new users fast enough. Each department 
used its own variation of database, reporting and analysis 
tools. A disconnected and heterogeneous IT landscape was 
evolving. Sprint turned to Viador for their comprehensive, 
integrated approach. Viador provided Sprint with an open, 
thin-client solution that is both universally deployable and 
centrally managed. Based on a multi-threaded Java server, 
Viador’s solution offered Sprint web-based access to virtually 
any data source for thousands of users, without the need to 
install any client software. Sprint could provide any number of 
users with customized access to the reports and data they 
needed. The Viador solution also gave Sprint the ability to 
deploy one reporting solution to all users. 

 
• Supervisor portal 
• Mobile Portal 

 
Jenis Portal fungsional: 
Apapun audiensnya, fungsionalitas portal dapat bervariasi dari portal 
informasi yang simple, yang menyimpan data dan membuat user 
untuk bernavigasi dan melakukan query terhadap portal  kolaborative 
untuk melakukan kolaborasi. 
 
Layanan-layanan Portal 
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Portal bukan sekedar menjembatani pengguna dengan konten bisnis 
yang ditampilkan dalam bentuk Web. Ia juga menawarkan sejumlah 
layanan untuk mengumpulkan, mengelompokkan, mengintegrasikan 
dan mempersonalisasikan konten ini. Berbagai produk yang memiliki 
kemampuan mendukung layanan ini pun cukup bervariasi, sehingga 
penting untuk menyeleraskan fungsionalitas sebuah produk dengan 
jenis aplikasi portal yang sedang dikembangkan. 

 

Gambar 5-1. Fitur layanan dari Portal 
 
Sebagai solusi yang lengkap, portal korporat terdiri dari lapisan 
layanan-layanan diantaranya: 
 

1. Layanan Presentasi (Presentation Services) 
Lapisan ini adalah kerangka portal menguraikan antara 
presentasi isi suatu portal dengan pengguna akhir (end user) 
dan menyajikannya ke dalam web interface. Window browser 
utama mungkin disegmentasikan dalam frame untuk setiap 
aplikasi khusus atau browser window baru dapat dibuat jika 
ada aplikasi baru yang diinginkan. Ini biasa dilakukan di HTML 
(Hyper Text Markup Languange), tapi juga bisa dilakukan di 
WML (Wireless Markup Languange) untuk peralatan wireless, 
atau banyak format lain di masa yang akan datang. Karena 
sebuah portal adalah kumpulan dari jendela yang berbeda 
(juga sering disebut sebagai web service), pertanyaannya 
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adalah dimana presentasi bekerja sampai selesai atau dia 
justru tidak memberikan solusi atas suatu masalah.  
Pada banyak portal, masing-masing portlet bisa membuat 
HTML yang dibutuhkan untuk portlet tersebut, dan lalu server 
portal menggabungkan portlet ini dalam presentasi HTML akhir. 
Pada portal yang lain, masing-masing portlet benar-benar 
merupakan Web servis, dimana mengubah XML dan mengubah 
XSLT, dimana portal itu lalu mentransformasikan dalam format 
presentasi akhir. 
 

2. Layanan Informasi (Information Services) 
Sebuah portal adalah agregat satu atau lebih informasi. Jasa 
informasi dapat dimengerti sebagai informasi yang penuh 
makna-dimana dapat berasal dari sumber data terstruktur, 
sumber isi tak terstruktur di dalam perusahaan, atau informasi 
eksternal yang tersedia dalam web site publik atau pribadi. 
Informasi dapat berasal dari pihak ketiga (third party) dalam 
format sebuah web servis (seperti serikat dagang), atau dapat 
disediakan dalam format dokumen. Pengguna akhir kemudian 
dapat berlangganan (subcribe) pada satu atau lebih jasa 
informasi dalam bagian basis pribadi sesuai pengaturan portal. 
 

3. Layanan Infrastrukstur (Infrastructure Services) 
Sebagian besar portal berinteraksi dengan piranti lunak yang 
menyediakan infrastruktur Web yang dibutuhkan untuk 
berkomunikasi melalui intranet dan ekstranet perusahaan, 
serta Internet publik. Selain mampu menyediakan portabilitas 
antar berbagai server Web, produk-produk ini pun harus bisa 
memanfaatkan fitur-fitur seperti directory services, caching, 
load balancing dan failover di server aplikasi Web untuk 
mengantisipasi ketika jumlah penggunanya bertambah. 
 

4. Layanan Keamanan/Manajemen Identitas (Security Services) 
Jasa identifikasi berhubungan dengan keamanan dalam level 
suatu portal pada tingkat cross-aplikasi (lintas aplikasi). Ini 
termasuk juga jasa otentifikasi (username/manajemen 
password), sinkronisasi LDAP, sign-on, group, dan sebagainya). 
Ini juga termasuk jasa otorisasi, dimana memetakan aturan, 
hak istimewa pengguna akhir (user) dalam kebijakan untuk 
mengatur otorisasi disediakan dalam level ini, user dapat 
menset up/ mengatur keamanan content service. Dalam 
arsitektur portal yang terintegrasi dengan baik, front end 
dengan lapisan (Administrasi dan Content) akan 
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mengkomunikasikan dalam sebuah dasar/basis, set 
independen dari servis keamanan. 
 

5. Layanan Manajemen (administration/management services) 
Portal management services menyediakan fasilitas-fasilitas 
seperti personalisasi, pencarian, publishing, notifikasi, 
kolaborasi, workflow, portal meta data directory management, 
kategorisasi dan taxonomy development. Beberapa portal juga 
menyediakan sistem pengelolaan kontennya masing-masing, 
selain menyediakan adapter portal yang bisa digunakan untuk 
mengakses berbagai content manager terkemuka, misalnya 
Documentum atau Stellent. Sebagian besar aktivitas 
pengembangan produk terjadi pada bagian layanan kolaborasi 
dan workflow. 
 

6. Layanan Integrasi dan akses (Access and Integration Services) 
Sebuah solusi portal komprehensif akan menyediakan 
arsitektur untuk mencoba aplikasi dan database back-end. 
Lapisan servis akses dan integrasi menyediakan fungsionalitas 
baik kepada portal, maupun kepada portlet individual. Lapisan 
ini diikat dalam sebuah solusi EAI untuk memperoleh akses 
pada pengalih back-end atau API. Lapisan servis integrasi dan 
akses yang terformulasi dengan baik akan memungkinkan 
pembangunan adapter tambahan untuk sistem yang baru 
dibutuhkan. 
 

7. Layanan Konten (Content Services) 
Content interface services digunakan untuk mengakses konten 
bisnis yang ditampilkan di portal. Layanan semacam ini 
menggunakan semacam adaptor (sering disebut portlet) untuk 
berhubungan dengan sistem back-end, yang mengelola konten 
bisnis yang akan diakses. Semua produk portal biasanya 
menyertakan prebuilt adapter. Jika produk ini tidak 
menyediakan adaptor untuk konten yang ingin Anda akses 
melalui portal, Anda bisa membuatnya sendiri dengan 
menggunakan development kit. 

Kualitas dari berbagai adaptor yang disediakan sangat 
bervariasi. Beberapa adapter merupakan interface HTML 
sederhana, sementara lainnya menawarkan interface konten 
canggih dan dibuat dalam bahasa Java, dsb. Tren saat ini 
mengarah ke pembuatan adapter portal yang bisa ditampilkan 
sebagai Web service. 
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8. Layanan Kolaborasi (Collaboration Services) 
Servis kolaborasi memungkinkan end user (pengguna akhir) 
dari portal untuk bekerja bersama secara lebih efektif dengan 
menyediakan ruang kerja (workspace) bersama, gudang 
dokumen bersama (shared documents repository), forum 
interaksi atau diskusi real time. Servis kolaborasi juga 
memungkinkan pendefinisian dan eksekusi dari aliran kerja 
lintas perusahaan dan di luar perusahaan pada sumber isi yang 
berbeda dan sistem back-end. 
 

9. Layanan Pengembangan (Development Services) 
Servis pembangunan adalah sebuah lingkungan yang 
mengijinkan pembangunan portal secara custom (sesuai 
selera), modul portal (custom), atau portlet. Sering kali portlet 
diimplementasikan sebagai tingkatan dari web service. 
Servis pembangunan memungkinkan kreasi dari modul ini, 
dengan menyediakan HTTP, rendering, kustomisasi, dan servis 
XML yang terkait. Servis pembangunan juga menyertakan alat 
pendukung dan metodologi-metodologi. 

 
10. Layanan Aplikasi (Application Services) 

Servis aplikasi adalah servis yang dihasilkan melalui engine 
portal atau asisten portal melalui interface API (kadang dikenal 
sebagai portlet atau gadget) atau lapisan EAI. Servis aplikasi 
menyertakan interface dan integrasi pada paket software 
perusahaan seperti SAP dan Oracle ERP solution, Siebel ERM 
solution, PeopleSoft HR Solution, dan i2 SCM solution. Servis 
aplikasi juga menyediakan akses untuk sistem legasi yang 
berbeda, manajemen konten, manajemen dokumen dan 
kolaborasi. 

 
11. Layanan Antarmuka Pengguna 

User interface service merupakan penghubung antara 
pengguna dan konten yang terletak di antara pengguna portal 
dan portal enterprise. Sebagian besar portal berinteraksi 
dengan penggunanya melalui HTML (hypertext mark-up 
language) yang dikirim ke sebuah browser Web desktop. 
Namun, kini ada kecenderungan portal-portal itu untuk bisa 
mendukung interface yang lebih canggih (misalnya 
menggunakan Java atau Microsoft .NET) dan untuk mendukung 
para pengguna mobile dan nirkabel. 
 
Salah satu pertimbangan utama dalam menerapkan sebuah 
user interface portal apakah produknya mendukung thin-client 
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user interface, memerlukan peng-install-an plug-in atau men-
download komponen-komponen presentasi ke perangkat Web 
si pengguna. Arsitektur user interface ini perlu diperhatikan, 
khususnya untuk jejaring yang kecepatan koneksinya lamban 
dan ketika digunakan untuk melayani pengguna eksternal 
melalui sebuah portal e-Business. 

 
Komponen terpenting user interface service lainnya adalah 
masalah security-nya. Komponen ini harus menjamin bahwa 
pengguna hanya bisa melihat konten bisnis yang berhak 
dilihatnya. Aspek ini akan menjadi semakin penting ketika 
kedalaman dan keluasan konten bisnisnya meningkat dan 
konten ini juga tersedia bagi pengguna eksternal. Penyediaan 
kapabilitas security seperti single sign-on pun menjadi vital 
untuk melindungi infrastruktur perusahaan. 

 
 
Komponen-komponen Fungsionalitas Portal. 
 
Portal menyediakan kombinasi “out of the box“ dan pengaturan 
fungsionalitas sesuai keinginan yang memungkinkan user untuk 
menemukan, mengatur, mengkategorikan, dan menggunakan isi dan 
aplikasi-aplikasi. Walau tidak semua portal mempunyai feature 
(keistimewaan) tersebut, hal ini menggambarkan pandangan tingkat 
tinggi dari elemen-elemen yang bisa dibuat sebagai solusi portal.  
 

1. Taxonomy 
Walau taksonomi dapat didefinisikan sebagai direktori isi 
(konten) untuk sebuah informasi perusahaan yang tak 
terstruktur, ini bisa dikelompokkan sesuai isi dan 
dipresentasikan kepada user dengan berbagai cara. Baik 
substansi dan tingkah laku dari direktori yang ditetapkan 
sebagai taksonomi untuk sebuah perusahaan. 
Daftar bertakik, pohon klasifikasi dan hirarki adalah cara lain 
menggambarkan struktur taksonomi, bagaimanapun jua, hal ini 
akan memberi kita cara untuk mengorganisasikan isi ke dalam 
struktur yang mudah dibrowse oleh pengguna portal. 
 

2. Directory 
Direktori portal adalah organisasi dari isi dalam struktur dan 
hirarki kategori. Direktori merupakan implementasi dari 
taksonomi (pengklasifikasian) portal perusahaan. 

 
3. Navigasi Dokumen 
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Feature ini memungkinkan pengguna portal untuk mencari isi 
dengan menelusuri struktur direktori. 

4. Pencarian 
Bagian fundamental dari implementasi portal adalah 
kemampuannya mencari (search), dengan mengindeks atau 
merujuk isi perusahaan dari sistem penyimpanan yang 
beraneka ragam dan memungkinkan pengguna untuk mencari 
dan memperoleh isi didasarkan kriteria pilihan. 
Pencarian melintasi banyak portal yang beraneka dan aplikasi 
terintegrasi yang direferensikan sebagai “kumpulan“ atau 
pencarian jaringan. Dalam skenario ini, pengguna dapat 
menspesifikasikan kriteria pencarian sekali, tetapi memperoleh 
links dari isi yang berkaitan dari bermacam-macam sumber 
data yang menjadi sasaran pencarian. 

 
5. Manajemen Konten 

Manajemen isi adalah proses penciptaaan, kontribusi, 
pemunculan kembali, persetujuan, publikasi, pengiriman, dan 
pemeliharaan konten yang terintegrasi dengan melalui portal 
atau website lain. Manajemen isi biasanya berbentuk teks dan 
grafis yang bisa dilihat dari web browser. 
 

6. Manajemen Dokumen 
Manajemen dokumen sama dengan manajemen konten, 
meskipun ini didasarkan pada kontrol dan manajemen 
dokumen perusahaan (berbeda dari halaman web) yang 
disimpan dalam file elektronik, termasuk image hasil scan dari 
kertas dokumen. Ini juga termasuk pengecekan dokumen 
masuk dan keluar untuk memastikan kontrol versi. 
 

7. Kustomisasi Pengguna Akhir 
Pengaturan yang didasarkan pada kemampuan portal untuk 
memungkinkan penggunannya mengatur penampilan mereka 
sendiri (pada atribute interface look – and – feel). 
Pengaturan umumnya mengakomodasikan penampilan dari 
pola warna, modul, dan lay out dari modul dan konten dari 
halaman portal. 

 
8. Personalisasi 

Personalisasi portal dapat dilihat pada berbagai tingkatan. 
Setiap pengguna dapat mempunyai setting untuk setiap fungsi 
portal yang dapat mereka gunakan. Sebuah komunitas, atau 
kelompok pengguna, dapat mempunyai setting tersendiri dan 
setting tersebut dapat diluncurkan ke level organisasi. Portal 
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menyediakan kerangka bagi penggunanya untuk menyimpan 
setting dan menyesuaikan isinya seperti apa yang mereka ingin 
lihat. 
 

9. Expert Locator 
Dalam rangka menolong pengguna mencari informasi yang 
penting bagi mereka, sebuah portal bisa sangat berguna dalam 
menemukan “ahli” dalam suatu organisasi. Ini merupakan 
perluasan konsep dari pengetahuan perusahaan untuk 
memasukkan orang dan keahliannya masing-masing. Dalam 
beberapa kasus, keahlian (skill) ini tercermin dari fungsi 
pekerjaan dan tipe informasi yang mereka tangani. Dalam 
kasus yang lain keahlian ini bersifat eksplisit. 
 

10. Kolaborasi 
Sebuah solusi EIP (Enterprise Information Portals) dapat 
menjadi alat kolaborasi yang sangat kuat. Fungsi kolaborasi 
memungkinkan kelompok pengguna bekerja bersama untuk 
berbagi ide dan menyelesaikan kerja sebagai tim. Kolaborasi 
menyertakan interaksi elektronik diantara pengguna dalam 
lokasi fisik yang berbeda dalam waktu nyata (real time) 
“syncronous“ dan dalam waktu berbeda “asyncronous“. Forum 
kolaborasi berupa pesan instan (instan messaging) “chat“, 
ruang kerja tim, dan forum diskusi, sharing document, papan 
elektronik, konferensi virtual, dan konferensi video. 

 
11. Bisnis Itelijen 

Sebagian besar portal perusahaan dapat berfungsi sebagai 
universal front-end untuk komponen yang berbeda dari solusi 
business intelegence, membantu penggunanya membuat 
keputusan bisnis yang lebih baik. BI memasukkan pelaporan 
perusahaan, laporan ad hoc (khusus), analisis OLAP dan 
multidimensi, dan laporan pengecualian. 
 

 
12. Peringatan 

Alerts adalah pemberitahuan adanya event atau perubahan 
yang didasarkan pada satu atau lebih kondisi yang melibatkan 
informasi tunggal atau beragam atau sumber aplikasi. 
Pemberitahuan ini dapat dikirim ke portal sebagai mekanisme 
lain seperti email atau peralatan wireless. Alerts biasanya 
mengakomodasikan keinginan pengguna individual, 
diantaranya mekanisme pengiriman dan format, kondisi yang 
memicu alerts, dan frekuensi pemberitahuan. 
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13. Info Baru 

Beberapa portal (dan webste lain dan aplikasi-aplikasi lain) 
memungkinkan individual untuk mendaftar pada topik yang 
menarik atau berlangganan “subscribe” pada sebagian 
komponen atau berdasar kategori isi (konten). Portal akan 
memberitahukan pelanggan ketika isi berubah atau isi yang 
baru ditambahkan. 
 

14. Alur Kerja 
Aliran kerja didasarkan pada manajemen elektronik efisien dari 
proses bisnis, termasuk peranan, tugas, template, penilaian, 
penyetujuan, dan prosedur kenaikan. Dalam portal, sistem 
workflow ini diselenggarakan dan dintegrasikan untuk 
meningkatkan interaksi antar komponen modul portal yang 
berbeda yang melalui aliran proses bisnis. Dalam hal ini, 
pemberitahuan mengingatkan bahwa tahapan atau tugas dari 
workflow (aliran kerja) telah ditentukan sudah dikirim ke portal 
kepada penggunanya. 
 

15. Single sign-on 
Kemampuan untuk melihat informasi dari berbagai macam 
sistem, berbagai macam format, yang ditampilkan dalam satu 
halaman dengan harapan memberikan manfaat besar pada 
komunitas pengguna portal. Hasil ini secara signifikan akan 
mengurangi training dan orientasi pekerja, sebagai 
penghematan waktu dari pengguna yang dapat memonitor dan 
update beraneka ragam sistem melalui tampilan web tunggal 
dari perusahaan. Semenjak sistem yang berbeda menyusun 
sebuah halaman portal bisa diamankan dengan user login yang 
berbeda, solusi single signon memfasilitasi navigasi diantara 
sistem dalam pola otentifikasi tunggal. 

 
 
Komponen-komponen teknis Portal 
 
Sebuah portal komprehensif menggabungkan berbagai macam internet 
dan aplikasi yang terkait dengan komponen-komponen teknologi. 
Karena tujuan dari portal adalah menyediakan tampilan tunggal untuk 
end user terhadap informasi yang datang dari berbagai sumber, daftar 
dari teknologi yang mungkin digunakan tak ada habis-habisnya. 
Bagaimana pun jua, daftar tersebut adalah perkenalan yang bagus 
kepada teknologi yang umumnya disertakan dalam solusi portal. 
Beberapa dari teknologi ini (seperti web service) secara konstan 
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berkembang, sementara yang lainnya (seperti database portal, yang 
biasanya tergabung dalam SQL database) secara relatif merupakan 
teknologi yang stabil. 
 
1. Server Aplikasi – Server aplikasi pada umumnya J2EE dan 

menyediakan hal-hal yang mendasari pembangunan dan 
infrastruktur run time dari portal. Contoh dari server aplikasi 
adalah iPlanet, BEA Weblogic, IBM Websphere, Oracle 9iAS, 
Sybase Application Server. Banyak banyak dari penyedia jasa 
(vendor) server aplikasi adalah “portal gabungan” sebagai sarana 
meletakkan produk utamanya. Sebagai contoh IBM Websphere, 
Oracle 9iAS, dan Sybase Application Server yang dibangun di atas 
server aplikasi yang sesuai dalam beberapa kasus dijual sebagai 
satu paket. Beberapa dari produk standalone, seperti Plumtree, 
Epicentric, dan Corechange mempunyai komponen Java atau 
didasarkan pada Java dan mengambil manfaat dari server 
aplikasi. 

 
2. Server Web – Server web berkaitan dengan semua aplikasi untuk 

menyediakan run time environment sesuai permintaan klien. 
Server web dalam portal adalah standar web server HTTP, seperti 
Microsoft IIS (Internet Information Server), apache, dan 
sebagainya. Ketika seorang end user meminta halaman portal, 
browser web akan membuat permintaan kepada server web. 
Server web lalu melewatkan permintaan itu ke server aplikasi. 
Portal (dan asosiasinya Portlet) berjalan di atas server aplikasi. 

 
3. Database – Sebagian besar portal berdasar database (seperti 

Oracle, DB2, Sybase, atau SQL Server) yang digunakan untuk 
menyimpan track dari informasi spesifik dari portal, seperti user, 
setting personalisasi, jasa web yang tersedia atau portlet dan 
sekuritas. Ini adalah database untuk sistem transaksi (seperti 
ERP, CRM, atau SCM System) dimana memenehi aplikasi data 
spesifik pada end user. 

 
4. Taksonomi – Taksonomi adalah skema pengklasifikasian untuk 

mengorganisasikan kumpulan informasi. Idealnya, taksonomi 
akan menangani kumpulan dari dokumen dan membuatnya 
mudah dibrowse, search atau cara lain navigasi (penelusuran) 
informasi sesuai keinginan pengguna. Sekilas taksonomi seperti 
struktur folder, dengan komponen fungsional tambahan berupa 
metadata dari klasifikasi dokumen sebagai aturan dari 
kategorisasi. Sebagian besar portal perusahaan mempunyai 
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taksonomi untuk tujuan ini, bahkan sebagian mempunyai 
taksonomi otomatis berdasar metadata yang disediakan. 

 
5. Crawler (perayap) – Crawler adalah proses otomatis membaca, 

menunjuk, dan mengklasifikasikan pada interval peentuan 
tertentu. Web crawler, secara instan, akan menunjuk halaman 
web secara periodik untuk menentukan jika isi telah dubah. Isi 
web akan dirujuk oleh taksonomi sehingga end user dapat secara 
mudah menemukannya. Crawler tidak perlu membuat copy 
(salinan) dokumen yang ditunjuk; lebih baik dari merujuk dengan 
membuat  virtual card yang menggambarkan dokumen. Virtual 
card tersebut akan hidup dalam indeks portal. 

 
6. Gudang metadata – Gudang metadata mengandung metadata 

tentang isi portal dan tentang struktur dari isi. Ini termasuk 
metadata tentang taksonomi, seperti metadata dari dokumen 
individual. Sebagai contoh, setiap dokumen ditempatkan dalam 
sebuah folder disebut klien maka akan mempunyai metadata yang 
disebut “klien“ dimana akan mempunyai satu atau beberapa nilai 
lebih. Kelebihan dari klien adalah sebagian data adalah metadata 
tentang dokumen itu. 

 
7. Portlet – Sebuah portlet bisa diumpamakan seperti “blok 

bangunan“ dari portal. Ini adalah user inferface untuk 
mempresentasikan data dan fungsionalitas aplikasi beragam 
dalam sebuah halaman web. Portlet melingkupi (mencakup) 
lapisan presentasi dan logika bisnis. Mereka juga mengaitkan 
sumber data back end. Portlet mempunyai nama yang berbeda 
untuk vendor (penyedia jasa) yang berbeda (Portlet, Gadgets, 
Blocks, web Modules, web Parts, Siebel, dan lain-lain) sebagai 
sebuah kolaborasi, berita, dan fungsi lainnya. 

 
8. Categorization Engine (Mesin Pengkategorisasi) – Engine ini 

digunakan untuk mengurutkan dokumen ke dalam folder 
taksonomi. Categorization engine melakukan ini berdasar 
metadata dari dokumen, berdar pada aturan bisnis, berdasar isi 
dari dokumen, berdasar kriteria pencarian atau filter, atau 
beberapa skema yang lain.  

 
9. Filter – Filter pada umumnya tersedia dalam taksonomi untuk 

membatasi dokumen yang dimuat dalam folder khusus, atau di 
saat mereka dikembalikan sebagai bagian dari pencarian (search). 
Filter dapat didasarkan pada kata (jika dokumen mempunyai kata 
“IBM“), didasarkan pada konsep (jika dokumen seperti ini adalah 
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dokumen yang lain), atau didasarkan pada aturan (jika suatu 
bagian disebut CLIENT mempunyai nilai dari IBM). 

 
10. Index – Index adalah koleksi informasi yang memungkinkan 

pencarian pertanyaan secara cepat. Dalam konteks portal, sebuah 
indeks biasanya merupakan kombinasi full text index dan sebuah 
gudang metadata dari dokumen atau isi yang disertakan dalam 
portal. 

 
11. Virtual card – Dalam sebuah index atau gudang metadata, 

sebuah kartu virtual (virtual card) adalah deskripsi dari dokumen 
tunggal atau potongan dari isi suatu portal. Kartu tersebut 
biasanya mengandung informasi tentang isi ditempatkan secara 
fisik, dan mengandung satu atau lebih nilai metadata tentang 
dokumen itu. Card (kartu) merupakan “placeholder“ (ruang 
pemenpatan dokumen dalam suatu portal. 

 
12. Servis web (Web service) – Web service adalah program yang  

menerima dan merespon permintaan dalam informasi. Pada 
umumnya, sebuah web service menerima permintaan berdasar 
format XML. Format aktual dari permintaan dan respon 
tergantung dari standar XML yang digunakan. Salah satu standar 
adalah SOAP. Ada public registry dan bahasa seperti UDDI, WDSL 
– dimana menggunakan katalog untuk web service yang berbeda. 
Program panggilan yang dapat menanyakan registry (UDDI) untuk 
menemukan web service yang tepat, lalu menggunakan WDSL 
untuk menentukan parameter yang membutuhkan servis, dan 
akhirnya menggunakan protokol pemanggil dan XML standar 
seperti SOAP untuk secara aktual menghubungi web service. 

 
13. Protokol dan Standar Development – Komponen yang sangat 

penting dalam proyek development adalah memahami standar 
industri dalam membangun solusi portal dan menghubungkannya 
satu sama lain. Sebuah kesimpulan tajam tentang hal umum yang 
terkait adalah sebagai berikut : 
O XML-Ekstensible Markup Languange. XML adalah bahasa 

yang digunakan untuk menampilkan banyak tipe data. XML 
hampir sama dengan HTML (keduanya keturunan dari SGML), 
sebuah pembangkit bahasa markup). Dimana HTML 
digunakan untuk menyatakan web browser bagaimana 
menampilkan informasi pada end user, XML lebih umum 
digunakan untuk mengirim informasi diantara program. File 
XML seringnya tidak mempunyai informasi tentang display 
(penampakan) informasi – program menerima data, 
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seringnya menggunakan gaya XSL sheet dan XSLT, biasanya 
menangani secara terbatas. Struktur dari file XML biasanya 
didefinisikan oleh DTD (Document Type Definition) atau XSD 
(XML Schema Definition). 

 
O XSL, XSLT – Kepanjangan dari Extensible Stylesheet 

Languange dan Extensible Stylesheet Languange 
Transformation. Jika dokumen XML mengandung data, 
dokumen XSL mengandung aturan untuk 
“mentransformasikan” data tersebut” dalam presentasi yang 
bisa dimengerti pengguna. Format presentasi ini bisa HTML 
untuk web browser maupun WML untuk peralatan wireless 
atau PDF untuk pencetakan informasi. 

 
O DTD dan XSD – Document Type Definition dan XML Schema 

Definition. Keduanya adalah cara untuk mendefinisikan 
struktur dan layout dokumen XML. DTD dan XSD menjadi 
penting memvalidasi bahwa dokumen XML berada dalam 
format yang tepat untuk melewatkan informasi di antara 
sistem yang berbeda, atau untuk melewatkan informasi dari 
sistem back end ke portal.  

 
O WDSL – Kepanjangan Web Description Languange. WDSL  

memungkinkan Web servis untuk menggambarkan aksi yang 
mendukungnya. Web servis “kuota saham“,contohnya, 
mungkin mempunyai dua aksi dimana program lain bisa 
memanggil – getStockQuote, yang menggunakan simbol detik 
untuk melihat keuntungan pada saat penutupan harga dan 
getTickerSymbol dimana terdapat nama perusahaan dan 
keuntungannya. WDSL adalah bahasa berbasis XML yang 
memungkinkan pemanggilan program dan web servis untuk 
mendeskripsikan cara yang legal untuk mengirijm program. 
WDSL penting bagi portal karena portal umumnya 
mengumpulkan informasi dari berbagai macam servis web 
dalam layar tunggal dan oleh karena itu membutuhkan 
komunikasi satu sama lain dalam format yang tepat. 

 
O SOAP – Simple Object Access Protocol. SOAP berbasis 

standar XML untuk membuat fungsi panggilan dalam internet 
dengan aplikasi lain. SOAP menyediakan protokol 
pemanggilan (yang bisa digunakan sebagai alternatif untuk 
HTTP GET/Post), sebuah rumah atau selubung sehingga 
pemanggilan aplikasi bisa mengirim parameter ke program 
yang dipanggilnya, dan metode untuk memperoleh hasil dari 

e-Business: Suatu Tinjauan Teknis dan Non-Teknis, Syamsul A Syahdan 98



program itu. Karena SOAP berbasis XML, sehingga ini adalah 
platform independent. SOAP secara cepat menjadi protokol 
terdepan dalam mengirim dan memperoleh hasil web servis. 

 
O UDDI (Universal Description Discovery and 

Integration) – UDDI berdasar pada spesifikasi untuk 
menemukan web servis dan public registry dimana web servis 
dapat mempublikasikan informasi tentang dirinya. UDDI 
dapat digunakan untuk mendapatkan kembali didasarkan 
pada “informasi deskriptif” tentang web service. Informasi 
deskriptif dapat dibuat dalam format XML seperti WDSL. UDDI 
telah secara luas mendukung semua segmen dari industri 
internet. 

 
O WSUI (Web Services User Interface) – WSUI adalah 

spesifikasi untuk standardisasi tampilan web service pada end 
user. Ini perluasan dari model web service tradisional, dimana 
ini digunakan unuk memperoleh dan mengambil data XML 
dengan menyediakan sebuah kerangka agar bagaimana data 
akan ditampilkan kepada end user. WSUI berkaitan dengan 
cara standar untuk menggambarkan kerja portlet. Dalam 
model WSUI, Portlet membuat panggilan ke web servis, 
memperoleh kembali XML, dan lalu menggunakan XSLT untuk 
merubah XML ke HTML, agar bisa ditampilkan oleh portal. 

 
14. Profil pengguna (User profiles) – Setiap portal terdiri dari 

profil dari setiap penggunanya. Profil ini digunakan dalam 
kustomisasi (pengaturan) dan personalisasi (menyimpan data 
pribadi). Setiap portlet dalam portal mempunyai akses pada profil 
pengguna dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi 
pilihan (preferensi) tentang pengguna atau klas pengguna. Profil 
ini juga mengatur bagaimana pengguna mengkonfigurasi home 
page portal dan memilih portlet mana yang ditampilkan dan 
informasi yang seharusnya diperlihatkan. 

 
15. Content Management System (CMS) – Sebagian besar portal 

perusahaan mempunyai CMS, dimana memungkinkan persetujuan 
end user untuk memasukkan informasi ke dalam portal. Pada 
umumnya ada proses persetujuan dimana hasil akhir dari isi 
tersebut menjadi bagian yang tersedia dalam taksonomi portal. 
CMS dapat digunakan pada dokumen dalam format aslinya 
(Microsoft Word, PDF, dan sebagainya) atau juga yang 
mempunyai Feature Web Editing yang memungkinkan end user 
sebagai pengarang halaman web. 
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16. EAI (Enterprise Application Integration) atau Integrasi 

Aplikasi Perusahaan – Server EAI berfungsi sebagai pengayom 
bagi semua software dan servis yang berkaitan dengan 
mengintegrasikan aplikasi-aplikasi perusahaan satu sama lain. EAI 
memberikan kompleksitas pada setiap aplikasi (penjualan, 
manufaktur, jasa, HR, pemeliharaan, dan sebagainya) ini dapat 
menjadi sulit dan sebuah rencana mahal. Sejumlah vendor telah 
meluncurkan software yang membuat tujuan ini lebih simpel – 
diantaranya Crossworlds, Webmethods, Tibco, NEON, dan MQ 
Series, dan sebagainya. EAI menimbulkan dampak bagi portal 
karena idealnya portal akan menamplkan informasi yang 
terkonsolidasi dari berbagai macam sistem back-end. Lapisan EAI 
diperlukan agar pertanyaanpertanyaan bisa dikoordinasikan dan 
hasilnya terkonsolidasi. 

 
Infrastruktur Portal 

1. Hosting Service Provider 
2. Service Level Agreement 
3. Platforms 
4. Manajemen Sistem 
5. Jaringan 
6. Interoperatibilitas 
7. Teknologi Pengembangan 
8. Lingkungan pengembangan Unified 
9. Unity 
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Gambar  5-3. Kerangka Kerja Portal Korporat 



 
Gambar 5-4. Portal Informasi Eksekutif (EIP) yang dipersonalisasi  bagi eksekutif, manajer, 

karyawan, pemasok, pelanggan, dan partner bisnis yang diperlengkapi dengan DSS
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Beberapa keuntungan menggunakan portal korporat: 

1. Meningkatkan jumlah knowledge worker yang mengumpulkan, 
menganalisa, membuat keputusan, dan mendistribusikan 
informasi keluar perusahaan. 

2. Meningkatkan volume informasi ketika perusahaan tumbuh 
berkembang, pada saat dimana menemukan informasi yang 
akurat dan relevan menjadi sulit  dan sering memerlukan 
pencarian yang memerlukan banyak sistem (multiple system). 

3. Menurunkan penggunaan login yang terlalu banyak pada saat 
menggunakan aplikasi ataupun mengakses informasi, serta 
mengurangi bermacam cara di dalam menggunakannya. 
Biasanya informasi diakses melalui metoda yang berbeda-beda, 
seperti web browser, e-mail client, aplikasi grupware (Lotus 
Notes atau Microsoft Exchange). 

4. Informasi biasanya tersebar melalui intranet dalam banyak 
format dan sumber, ditambah informasi yang dipubikasikan 
secara online seringkali tersetruktur dalam bentuk yang tidak 
terorganisasi. Dengan portal hal ini dapat diatasi.                                            

5. Dapat menjadi penghubung diantara pekerja, perusahan, 
partner, dan pelanggan. 

6. Personalisasi dekstop, bagi setiap pekerja yang mempunyai 
kebutuhan dan penggunaan informasi yang berbeda. 

 
Diantara sekian banyak produk software portal terkenal dan banyak 
beredar di pasaran adalah: 
• Microsoft Sharepoint Portal 
• Oracle Portal 
• Lotus Notes and Domino 
• Novell GroupWise 
• Plumptree Corporate Portal 
• MySAP Portal 
• eBdesk Corporate Portal 
 

3.2. eBdesk Corporate Portal 

eBdesk Coporate Portal, yang merupakan software produk lokal asli 
dengan harga yang relatif murah jika dibandingkan dengan beberapa 
pesaing yang kesemuanya produk luar, merupakan salah satu jenis 
aplikasi di jaringan intranet, yaitu web portal yang dipasang pada 
server intranet dengan kemampuan mengintegrasikan informasi dari 
luar dan dalam perusahaan dalam halaman web yang terpersonalisasi. 
eBdesk corporate portal yang terakhir dirilis adalah versi 3.0, portal 



korporat yang 100% berbasis web yang dikembangkan dengan 
menggunakan bahasa C dan ANSI SQL oleh programmer Indonesia, 
menggabungkan sebagian fungsi-fungsi kolaborasi (seperti yang 
dimiliki Lotus Notes atau Exchange) dengan fungsi personalisasi portal 
(seperti myYahoo.com) ke dalam satu platform aplikasi yang 
terintegrasi. 
 
eBdesk internet portal mengintegrasikan fungsi-fungsi berikut kedalam 
satu off the self box yang dapat diinstalasi dengan mudah. 
• Saluran (channel) Informasi dan berita (sejenis web spider) 
• Email berbasis web (seperti hotmail.com) 
• Kalender/agenda berbasis web (Anda tidak butuh agenda lagi) 
• Forum diskusi online 
• Chatting room berbasis java 
• Posting berita/artikel online 
• Halaman Web yang dapat dipersonalisasi 
• Search engine internal dan external 
• Daftar kontak/buku alamat 
• Kemampuan membentuk organisasi formal dan informal grup 
• Database integrator (dengan kemampuan mengintegrasikan 

database back-end) 
• Administrator berbasis web 
 
Fasilitas saluran informasi/internet clipper dari eBdesk intranet portal 
memungkinkan administrator jaringan menentukan situs web apa saja 
yang ingin diambil isinya (baik berbentuk header berita maupun isi 
beritanya) dan dimasukan kedalam mySQL di jaringan intranetnya 
(dengan menentukan jadwal download secara reguler).  
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Gambar  5-5.  Kerangka Kerja eBdesk CP 



Tabel 5-1.Perbandingan (Matrix Analysis) 1 Beberapa Portal 

No Vendor Mass Product Key Services 
Portal 
In a Box Platform Internet Farm 

Perso- 
nalization 

Org 
Support 

1 eBdesk Borneo Yes Corporate Portal      Yes Multi platform Yes Yes Yes

2   Visto.com Internet portal Collaboration - PIM No Internet portal No No Yes 

3   Anyday.com Internet portal Collaboration - PIM No Internet portal No No Yes 

4         Intranets.com Internet portal Collaboration No Internet portal No No Yes

5 Plumtree       No Corporate Portal No Microsoft Yes Yes Yes

6 Sequoia       No Corporate Portal No Microsoft Yes Yes Yes

7 Corechange       No Corporate Portal No Microsoft Yes Yes Yes

8 Viador       No Corporate Portal No Multi platform Yes Yes Yes

9         Verity No Content Mgmt No Multi platform Yes Yes Yes

10         Hummingbird No Content Mgmt No Multi platform Yes Yes Yes

11 Appsolut       No Corporate Portal No Multi platform Yes Yes Yes

12         Peoplesoft No Corporate Portal No Multi platform Yes Yes Yes

13 Mediapps         No Content Mgmt No Multi platform Yes Yes No

14 Knowledge Track No Content Mgmt No Microsoft Yes Yes Yes 

15 Covia        No Collaboration No Microsoft No Yes Yes

16 Sagemaker         No Content Mgmt No Microsoft Yes Yes No

17         Octopus.com Internet portal Content Mgmt No Javascript, DHTML Yes Yes No

18 Lotus Domino Yes Collaboration No Multi platform + programming Yes Yes 

19 Microsoft SharePoint Yes Corporate Portal      No Microsoft + programming Yes Yes

20 Oracle Portal Yes Corporate Portal No Multi platform + programming Yes Yes 

21 Corporate Yahoo No Corporate Portal No Multi platform Yes Yes Yes 

22 Autonomy       No Corporate Portal No Multi platform Yes Yes Yes

23 TIBCO ActivePortal No Corporate Portal      No Multi platform Yes Yes Yes

24 IBM Websphere Portal Yes Corporate Portal No Multi platform + programming Yes Yes 
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Tabel 5-2. Perbandingan (Matrix Analysis) 2 Beberapa Portal  

No  Vendor Web Based Collaboration 
Fast  
Implement   Linux Wireless

SDK  
for Users 

Price 
/User  

 Min. 
Price  Market (SMLE) 

1  eBdesk Yes Included Yes Yes Yes Yes  $100   $  2,500  S M L   

2  Visto.com Yes Included Yes No No No  Free   None          

3  Anyday.com Yes Included Yes No No No  Free   None          

4  Intranets.com Yes Included Yes No No No  $10   None  S M     

5  Plumtree Yes    Buy other No No No Yes  $400   $ 100,000       E 

6  Sequoia Yes    Buy other No No No Yes  $500   $ 50,000        E 

7  Corechange Yes    Buy other No No No Yes  $250         E 

8  Viador Yes    Buy other No No No Yes   $ 125,000       E 

9  Verity Yes    Buy other No No No Yes   $ 65,000        E 

10  Hummingbird Yes    Buy other No No No Yes   $ 30,000        E 

11  Appsolut Yes   Buy other No Yes  No Yes   $ 60,000        E 

12  Peoplesoft Yes   Buy other No Yes  No Yes   $ 50,000        E 

13  Mediapps Yes Buy other No No No No           E 

14  Knowledge Track Yes    Buy other No No No Yes  $150   $ 100,000       E 

15  Covia Yes Included Yes        No No No S M L E

16  Sagemaker Yes    Buy other No No No Yes          E 

17  Octopus.com Yes  Buy other Yes No No No  Free   None          

18 Lotus Domino Mix + desktop Included Yes Yes Yes Yes  $125   $ 3,000    M L E 

19  Microsoft SharePoint Yes  Buy other Yes  No Yes Yes   $ 3,995    M L E 

20  Oracle Portal Yes   Buy other No Yes Yes Yes   $ 10,000      L E 

21  Corporate Yahoo Yes Included Yes  No Yes Yes   $ 180,000       E 

22  Autonomy Yes   Buy other No No Yes Yes   $ 150,000       E 

23  TIBCO ActivePortal Yes   Buy other No No Yes Yes   $ 75,000      L E 

24 IBM Websphere Portal Yes   Buy other No No Yes Yes   $ 75,000      L E 
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Notes (tabel 5):    
 Mass product – harus dikompile dengan kode program, dapat diimplentasikan oleh pihak lain (partners and users ) 
 Key services - Corporate portal dapat mengintegrasikan informasi dan aplikasi  
 Portal in a Box – fitur yang lengkap dengan kolaborasi, mass product 
 Groupware – kemampuan untuk mengakomodasi organisasi dan grup/kelompok, eBdesk adalah diantara yang terbaik 
 Personalization - content, layout, security, color, share, etc 

 
 
 
Notes (tabel 6):  

 Web Based – beberapa software lama (Exchange/Lotus) masih membutuhkan desktop program, client server 
 Fast implement – pasar perusahaan biasanya membutuhkan kustomisasi yang dibutuhkan dalam jangka waktu yang lama 
 Linux enable – menawarkan pilihan platform yang gratis 
 Collaboration - mail, calendar, task, forum, chat, folder 
 Market - Small (0-25 users), Medium (26-100 users), Large (101-500 users), Enterprise (501-ribuan users) 
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Informasi dari berbagai web site itu dapat diakses semua pengguna 
secara lokal tanpa perlu mengakses internet terpisah. Fasilitas internet 
clipper ini adalah sejenis teknologi web spider yang mungkin hanya 
dimiliki aplikasi eBdesk di Indonesia. Saat ini belum ada aplikasi 
sejenis yang dikembangkan oleh perusahaan lain di Indonesia selain 
perusahaan eBdesk. 
Dengan teknologi ini bagian keuangan suatu perusahaan dengan 
mudah memberikan informasi harga saham, kurs valuta asing maupun 
berita-berita dari portal keuangan (financial) yang ada di seluruh 
dunia. Dan pada saat yang bersamaan rekannya dari departemen IT 
dapat mengakses informasi/berita yang lain tanpa perlu mengakses 
internet secara terpisah (yang berarti penghematan biaya), karena 
beritanya sudah di download ke database lokal sesuai dengan yang 
diatur administrator jaringan. 
 
eBdesk corporate portal menyediakan fungsi kolaborasi yang sangat 
bagus, berupa email berbasis web, kalendar/agenda online (dengan 
fasilitas sharing event/agenda), forum diskusi online, buku alamat 
online, public folder untuk upload file ke server dan chatting interaktif 
berbasis JAVA. Dengan fasilitas ini setiap personil di dalam perusahaan 
dapat mengatur agenda jadwal meeting bersama dengan rekan satu 
grup-nya (baik organisasi formal ataupun grup informal) secara online, 
memeriksa apakah rekannya sudah ada jadwal meeting atau tidak. 
Salah satu kelebihan lain yang dimiliki oleh eBdesk corporate portal 
yang sangat bermanfaat bagi perusahaan-perusahan besar 
manufaktur adalah dengan SDK-nya (Software Development Kit), user 
eBdesk intranet portal dapat dikembangkan menjadi platform yang 
dapat merangkum aplikasi berbasis web yang sudah dimilikinya, 
maupun menampilkan informasi dari database back-end-nya (Oracle, 
DB2, MS-SQL, Sybase, dan semua database yang mendukung 
standard ANSI SQL) atau membuat semacam ad-hoc database di 
MySQL untuk mengakses database jenis lainnya. eBdesk dapat juga 
digunakan sebagai platform untuk integrasi aplikasi Supply Chain 
Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM), 
Enterprise Resource Planning (ERP), dll. 
 
 
5.3. Microsoft Share Point Portal 
 
Microsoft share point portal dirilis pada tahun 2003. Perangkat lunak 
ini ada yang mengkategorikannya sebagai content mangement 
system, document management system, atau menganggapnya 
sebagai portal software baru. Microsoft sendiri menyebutnya sebagai 
software kolaborasi (Enterprise Collaboration). 



 
Ide awal dari sharepoint adalah untuk memberikan tempat kerja 
(workplace) bagi user, dimana mereka dapat berbagi dokumen, kontak 
person, daftar tertentu, dll. melalui suatu antar muka berbasis web. 
 
Share Point bukanlah suatu produk tunggal.  SharePoint Portal adalah 
suatu solusi yang fleksibel yang mengintegrasikan manajemen 
dokumen dan pencarian dengan tool yang kita gunakan setiap hari. 
SharePoint Portal Server bekerja dengan Microsoft Windows Explorer, 
aplikasi Microsoft Office dan Web browsers untuk membantu, 
mengelola dan berbagi konten (share content). 
 
 
SharePoint Portal menawarkan:  

• Publikasi pada situs dashboard  
• Pencarian dilokasi yang berbeda 
• Akses dokumen berbasis pada peran user 
• Penelusuran bermacam-macam dokumen 
• Perputaran dokumen untuk review dan persetujuan 

 
 

Gambar 5-5. Kerangka SharePoint Portal 
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Gambar 5-6. Dashboard 

 
 

 
Gambar 5-7. Role User 
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5.4. Lotus Notes + Domino 
 
Lotus domino suite (lotus.com) menyediakan kemampuan kolaborasi 
secara online, workgroup e-mail, database terdistribusi, bbs (bulletin 
whiteboards, text editing, electronic document management, 
kemampuan workflow, instant virtual meeting, application sharing, 
instant messaging, consensus, building voting, ranking, dan 
bermacam-macam tool pengembangan aplikasi. Semua kemampuan 
ini diintegrasikan ke dalam suatu lingkungan menu grafis berbasis 
antar muka pengguna. 
 
Anggota grup yang menggunakan lotus domino akan menyimpan 
memo ofisial mereka, laporan formal, percakapan informal yang 
berhubungan dengan proyek khusus yang dishared, serta database 
online, yang akan sangat membutuhkan jaringan elektronik, e-mail 
yang mempunyai kemampuan melakukan pertukaran ataupun update 
kapan dan dimana saja. Kemudian anggota individu yang memerlukan 
pengecekan kontenya dapat melakukan akses terhadap database yang 
dishared  untuk menemukan informasi yang mereka perlukan. 
 
 
5.5. MySAP Portal 
 
Personalisasi portal bagi 

� karyawan 
� pelanggan 
� partner 
 

Mengintegrasikan semua aplikasi pada level antarmuka pengguna 
� Role-based 
 

Single sign-on 
 

Dengan MySAP Portal  dapat mengintegrasikan informasi dan aplikasi, 
baik informasi dari MySAP ataupun tidak, aplikasi MySAP maupun 
aplikasi non MySAP seperti ditunjukkan pada gambar dibawah. 
Perhatikan bahwa aplikasi MySAP terdiri dari beberapa fungsionalitas 
yang ditunjukkan gambar 5-9. 
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Gambar  5-8. Arsitektur MySAP Portal  
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Gambar 5-9. Enteprise MySAP Portal 
 



Tabel 5-3. Perbandingan 5 vendor Portal 

 
 eBdesk Microsoft 

Sharepoint Lotus Notes MySAP 
Portals Plumtree Oracle Portals 

Integration       

1. URL based screen scrapping       
2. Web-based screen scrapping        
3. Clipping internet content  Clipper      

4. Legacy system connector  DB 
Connector       

5. Connectors to ERP   3rd party  3rd party  3rd party  SAP ERP    Oracle Apps 
6. XML/XSL  partial   partial  partial  partial  partial 
       
Internationalization       
1. Language support  Translate      
2. Content translation service       
3. Local setting support       
       
Platform       
1. Operating systems       
     - Microsoft Windows NT/2000       
     - Linux       
     - Sun Solaris       
     - UNIX       
2. Database servers   Own DB  Own DB   
     - Microsoft SQL Server       
     - IBM DB2       
     - Oracle       
     - MySQL       
3. Web servers       
     - Apache       
     - Microsoft IIS       
     - IBM Websphere       
     - Sun iPlanet       

 
 
 

e-Business: Suatu Tinjauan Teknis dan Non-Teknis, Syamsul A Syahdan 115



Tabel 5-3. Lanjutan 
3. Web browsers       
     - Microsoft Internet Explorer        
     - Netscape Navigator   partial  partial    partial  
     - Opera        

Scalability       

1. Replication  by DB  by DB  Native  by DB  by DB  by DB 
2. Failover       
3. Load balancing  3rd party      
4. Clustering       
5. Caching       

Security       

1. Authentication       
2. Authorization       
3. Logon       
4. Single Sign On       
5. Public Key Infrastructure (PKI)       
5. Secure Sockets Layer (SSL)       
6. Secure HTTP (HTTPS)       

Standards       

1. HTML       
2. ASP        
3. Java  partial   partial   partial  partial   
4. CSS (Cascading Style Sheets)       
5. J2EE        
6. XML  output      
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Tabel 5-3. Lanjutan 

 
 eBdesk Microsoft 

Sharepoint Lotus Notes MySAP 
Portals Plumtree  Oracle Portals

Portal Administration       

1. Assigning user to organization       
2. Assigning roles to user       
3. Registering modules & security       
4. Scheduling jobs and processes       
5. Defining menus and navigation       
6. Defining portal screen & themes       
7. Defining default setting       
8. Monitoring collaborative functions       
9. Monitoring portal activities       

Organization management       

1. Formal organization       
2. Informal group (community)        
3. Central administration       
4. Sub Organization administration       

Development environment       

1. Integrated Development Environment (IDE)       
2. Application Programming Interface (API)   separated     
3. Software Development Kit (SDK)  included  separated   included  included  included  included 

Implementation as various portals       

1. B2E portal       
2. B2B portal       
3. CRM portal       
4. Extensibility to public portal  Limited to B2E Limited to B2E    
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5.6. Plumtree Corporate Portal 
 

 
 

Gambar 5-10. Bristish Petroleum Using Plumtree Portal 
 
5.7. Oracle Portal 
 
5.8. IBM Websphere Portal 
 
Dengan IBM Websphere Portal dapat digunakan untuk: 

• Meningkatkan produktivitas karyawan melalui personalisasi dan 
kolaborasi akses terhadap informasi, aplikasi, proses dan orang. 

• Memberikan nilai Informasi yang ada dan aset intelektual 
dengan mengelola kontennya untuk menyakinkan informasi dan 
aset itu tersedia pada diperlukan kapan dan dimana saja. 

• Mengurangi biaya untuk mendeploy dan mengintegrasikan 
aplikasi bisnis dan prosesnya menggunakan teknologi click-to-
action dan workflow-engine dan integrator aplikasi portlet 
builders. 

• meningkatkan efektivitas saluran penjualan 
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IBM Websphere didesain bersama-sama dengan teknologi terkini yang 
mendukungnya untuk memberikan akses yang fleksibel, terbuka, 
kerangkakerja yang luas bagi pembuatan portal business-to-employee 
(B2E), business-to-business (B2B) and business-to-consumer (B2C). 
 
IBM WebSphere Portal dapat dipergunakan di dalam lingkungan 
Multiplatform, yang dapat menolong permintaan pada pembuatan 
portal yang mempunyai skalabilitas tinggi untuk mnyederhanakn dan 
mempercepat interaksi pengguna dengan informasi yang 
terpersonalisasi, aplikasi dan proses bisnis. Pengguna dapat mengelola 
transaksi, informasi yang dibagi dan mengorganisasi semua aktivitas 
kerja dari satu lokasi. WebSphere Portal juga meliputi kemampuan 
integrasi proses bisnis yang baru untuk menyampaikan proses alur 
kerja sebagai bagian pengalaman dari pengguna portal. Integrasi 
proses bisnis mengkombinasikan kekuatan mesin alur kerja dengan 
pengalaman portal yang dinamis untuk menolong proses bisnis 
berjalan lebih cepat. 

Disamping sebagai layanan portal, WebSphere Portal juga 
mengandung beberapa produk dari IBM dengan lisensi yang terbatas: 

• IBM Workplace Web Content Management 
• IBM Tivoli® Directory Server 
• IBM WebSphere Application Server 
• IBM WebSphere Business Integration Server Foundation 
• IBM DB2® Universal Database™
• IBM Rational® Application Developer for WebSphere Software 
• IBM WebSphere Translation Server 

Layanan portal yang ditawarkan oleh WebSphere Portal meliputi:  

• Integrasi dan konektivitas untuk mengijinkan akses ke aplikasi 
dan data perusahaan, berita dari luar perusahaan atau aplikasi 
dan data web 

• Presentasi dan pengaturan untuk membuat kustomisasi 
komputer desktop untuk dicocokan dengan kebutuhan dan pola 
kerja kita 

• Teknologi Click-to-action (C2A) untuk komunikasi dan aksi 
portlet-to-portlet, menguji ketepatan dari informasi yang 
disampaikan dan meningkatkan produktivitas. 

• Manajemen konten yang menyediakan suatu antar muka untuk 
menyimpan dan akses secara cepat serta menghubungkan data 
dengan proses bisnis yang ada. 
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• Manajemen dokumen yang membuat pengguna protal untuk 
berbagi, mencari, mengelola dan mengedit file word-processing, 
spreadsheet  dan presentation.  

• Integrasi proses bisnis dan kapabilitas alur-kerja (workflow) 
yang menghubungkan orang dan aplikasi pada suatu level 
proses 

• Dukungan Multisite yang membuat kreasi dari situs portal virtual 
pada satu bagian WebSphere Portal. 

 
Sistem Operasi yang mendukung 
 

• Microsoft® Windows® 2000 Server 
• Windows 2000 Advanced Server 
• Windows 2003 Standard atau Windows 2003 Enterprise 
• Windows XP Professional 
• Linux: Red Hat dan SuSE  
• IBM AIX 
• Sun Solaris operating environment 
• HP-UX 11i 

 
Web browsers yang mendukung 

• Microsoft Internet Explorer 
• Mozilla 
• Netscape Communicator 
• Opera 

 
Aplikasi Server yang mendukung 
 
• IBM WebSphere Business Integration Server Foundation 
 
Databases yang mendukung 
 

• IBM Cloudscape™  
• IBM DB2  
• Oracle Enterprise Edition 
• Microsoft SQL Server 
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Gambar 5-11. Kerangka IBM Websphere Portal 



5.9. Sybase Portal 
 
Sybase Enterprise Portal adalah suatu aplikasi yang siap untuk 
dideploy, secure dan skalabilitas solusi softwarenya yang dengan 
mudah dapat mengkonsolidasikan kemampuan web untuk mengakses 
sumber-sumber informasi dan menyatukan aplikasi yang ada ke dalam 
suatu tampilan terpersonalisasi. 
Portal ini menyediakan karyawan, partner, dan pelanggan penghubung 
untuk mengakses informasi dan jasa yang mereka perlukan untuk 
melaksanakan pekerjaannya. Portal ini mengkombinasikan kemudahan 
pemakaian dan antarmuka pengguna dengan administrasi, keamanan 
yang lengkap dan dukungan untuk integrasi aplikasi-aplikasi 
perusahaan. Dengan browser yang lengkap berbasiskan manajemen 
komponen, portal ini akan menerjemahkan kemudahan bagi pengguna 
yang berpengalaman untuk mengembangkan dan mengatur 
pengurangan waktu dan biaya di dalam pengerjaan proyek portal. 
 
 
Platforms dan Sistem Operasi yang mendukung 
• Microsoft® Windows NT 
• Microsoft Windows 2000 
• Sun® Solaris™ 
 
Browsers 
• Portal Interface 
 Microsoft Internet Explorer 
 Netscape 
• Portal Studio 
 Microsoft Internet Explorer 
 
Databases 
• Sybase  
• Oracle 
 
Applikasi Server 
• Apache Jakarta Tomcat 
• Sybase EAServer 
• BEA WebLogic 
 
 



 
Gambar 5-12. Sybase dan Platform Aplikasi Server 

 

 
Gambar 5-13. Kerangka Sybase 
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Gambar 5-14. User Interface Sybase 

 
 

Antarmuka (User-Interface) yang intuitif 
 
Antarmuka yang intuitif dari portal ini meliputi banyak fitur bagi 
pengguna akhir portal. Dengan navigasi berbasis tab, pengguna dapat 
dengan mudah melihat, dan memandu semua halaman di dalam 
account mereka. Grup halaman ini mengijinkan pengguna untuk 
menghubungkan halaman yang berhubungan secara bersama dan 
membuat secara virtual jumlah halaman di dalam account protal 
mereka. 
 
Pengguna Enterprise Portal 5.0 ini hanya perlu melakukan drag and 
drop portlets untuk merubah layout halaman mereka. Suatu fitur yang 
unik disebut dengan One-Click Capture, menyediakan pengguna 
dengan kemampuan untuk secara mudah membuat portlets baru dari 
sumber web yang dapat diakses. Enterprise Portal 5.0 juga dapat 
melakukan pemanggilan secara paralel dari portlets yang mengijnkan 
portlet tunggal to be rendered secara independen untuk dipanggil; 
independently of the portal page and other portlets. This leads to 
shorter page loading times and a more dynamic end-user experience. 
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Sybase EP 5.0 Features 
 
Portal Services 
Personalization Users can easily view, and navigate to, all of the pages 
in their account Security Framework  
• Single Sign-on 
• Role-based access control 
• LDAP (Lightweight Directory Access 
Protocol) 
• Non-repudiation 
• Digital Certificates 
Search & Taxonomy 
Organize and categorize the vast amount infomration so users can 
quickly find the relevant information. Structured and unstructured data 
can be easily categorized to provide single source of information. 
Guest Pages Anonymous users have access to content 
without logging into the portal  
 
Page Groups 
Associate related pages together and create virtually unlimited number 
of pages within their portal accounts Drag & Drop Layout Users simply 
drag and drop portlets to change their layout on a page Create Portlets 
Using patent-pending capture technology called One-Click Capture, 
portal users can quickly create new portlets from any web accessible 
source 
Parallel Portlet Loading 
Allows the content of single portlet to be rendered independently of 
the portal 
page and other portlets  
 
Portal Studio 
 
Portlets Without Programming Developers can create portlets without 
programming by using step-by-step wizards Group Development Role-
based access gives developers unique views of their project files, with 
capabilities to 
route portlets for approval Multiple Portlet Sources Portlet sources 
include: 
• Web 
• XML 
• Database 
• Web Service 
• JS 
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Administrator Features 
Web-Based Interface The Portal Studio is completely browser based 
and does not require applets, ActiveX, or plug-ins Comprehensive 
Portal Management 
Easily view and manage all portal objects through a easy-to-user 
browser-based 
interface 
Workflow and Versioning 
Administrators are able to control the portlet approval process and 
rollback to previous portlet versions 
 
Federated Portals 
Deploy multiple portals from a single installation 
Point and Click Deployment 
Deploy new portlets, through catalogs or pages, to portal end users 
with a push of a button  
Delegated Administration 
Assign different administrative roles to separated portlet creation, 
approval and deployment 
 

 
Gambar 5-15. Tampilan Sybase Portal 
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5.10. Bea Portal 
 
Sistem Operasional Perusahaan didesain untuk memuaskan kebutuhan 
akan otomasi fungsi-fungsi tertentu di dalam suatu organisasi dengan 
menggunakan sistem enterprise resource planning (ERP), supply chain 
management (SCM), and customer relationship management (CRM).  
 
BEA WebLogic Portal™ menyediakan layanan integrasi yang 
menggabungkan semua modul-modul yang ada di dalam perusahaan 
guna mengurangi biaya integrasi. Portal ini juga akan menyediakan 
layanan informasi dan layanan web lainnya bagi karyawan perusahaan. 
Layanan itegrasi ini juga akan menyampaikan keuntungan dengan 
kemampuannya untuk menggunakan modul-modul yang ada, 
memproses secara cepat kerperluan-keperluan perubahan bisnis yang 
ada. 
 
The BEA WebLogic Enterprise Platform™ menyediakan solusi portal 
dan platform integrasi bisnis untuk pertumbuhan dan  interaksi dengan 
pelanggan secara elektronik  
 
Platform Bea Portal: 
 
Web\HTTP Server 

• Apache Web Server 
• BEA WebLogic Proxy Plug-in 
• Red Hat Linux 

 
Application Server 

• BEA WebLogic Portal™ 
• BEA WebLogic JRockit™ Java Virtual Machine (JVM) 
• Sun Java* Development Kit (JDK) 1.3.x Client Version 
• Oracle9i* Thin Java* Database Connectivity (JDBC) drivers 
• Microsoft* Windows* 2000 Advanced Server (alternative—Red 

Hat* Linux* v6.2) 
 
Content Management Server 

• Interwoven* TeamPortal* for BEA (includes Interwoven* 
TeamSite*, MetaTagger*, and Portlets for BEA WebLogic Portal) 
and TeamTurbo* for BEA 

• Microsoft* Windows* 2000 Advanced Server 
 
Business Integration Server 

• BEA WebLogic Integration™ 
• BEA WebLogic JRockit Java Virtual Machine (JVM) 
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• Sun Java* Development Kit (JDK) 1.3.x Client Version 
• Microsoft* Windows* 2000 Advanced Server (alternative—Red 

Hat* Linux* v6.2) 
 
Database Server 

• Oracle9i* Enterprise Edition* 
• Microsoft* Windows* 2000 Advanced Server (alternative—Red 

Hat* Linux* v6.2) 
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Gambar 5-16. Arsitektur Bea Portal



 
 
7. Otomasi Proses Bisnis 
 
Otomasi adalah sesuatu hal yang penting dan mutlak dilakukan bisnis 
demi mencapai efisiensi dan efektivitas yang tinggi, dimana sangat 
diperlukan agar dapat mempertahankan kemampuaannya di dalam 
bersaing. Melalui otomasi yang baik, aktivitas bisnis dapat berlangsung 
lebih cepat dan akurat. Jarak, ruang, dan waktu sudah tidak lagi 
menjadi kendala. Kecepatan dan akurasi kerja meningkat, sehingga 
volume kerja yang meningkat sekalipun dapat diatasi dengan lebih 
baik, cepat, dan sigap. Semua ini hanya dapat dicapai saat semua 
orang yang terlibat dalam bekerja dan mengolah informasi secara 
tepat-guna. 
 
Melalui otomasi yang baik, manajemen data dapat dengan segera 
memperoleh data berikut hasil olahannya, dan kemudian dapat 
mendukung para pengambil keputusan dalam memahami konteks dari 
informasi yang didapatkan terhadap proses dan peluang bisnis yang 
dihadapi, secara menyeluruh, tepat waktu, dan tepat guna. 
 
Dalam era kompetisi yang semakin cepat dan menggobal, otomasi 
menjadi salah satu yang mutrlak diperlukan para pelaku bisnis. Melalui 
otomasi itulah, kemampuan berkompetisi dan tingkat “kesempurnaan 
proses” dari sebuah perusahaan dapat ditentukan. Tak luput, otomasi 
bisnis ini juga akan menumbuhkan kemampuan perusahaan untuk 
lebih kreatif dalam berinovasi. 
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Pendahuluan 
 
Arsitektur  aplikasi e-Business seperti yang ditunjukkan pada gambar 
6-1, menunjukkan komponen-komponen aplikasinya, hubungan 
diantaranya, antarmuka (interface) dengan pelanggan, karyawan, 
rekan bisnis, dan stackholder yang lain di dalam suatu perusahaan e-
Business. Perhatikan ada beberapa paket solusi atau aplikasi e-
Business  yang diintegrasikan kedalam gugusan (cluster) aplikasi 
perusahaan lintas fungsi (cross-functional enterprise application) 
seperti enterprise resource planningi (ERP), customer relationship 
management (CRM), supply chain management  (SCM) dan selling 
chain management.  
 
Beberapa aplikasi akan berada pada gugus tradisional, seperti 
management control (finance, accounting, dan auditing) dan 
administration control (human resource management dan 
procurement). Dari gambar ini pula kita dapat melihat sekilas dari 
keterhubungan (interrelatedness), ketidaktergantungan 
(interdependence), dan kesatuan (integration) dari aplikasi e-Business 
yang merupakan komponen vital dari kesuksesan bagi manajemen dan 
operasi perusahaan e-Business. Di dalam dunia nyata biasanya yang 
diujumpai adalah kombinasi yang terintegrasi dari sistem bisnis lintas 
fungsi. Beberapa sistem mendukung proses bisnis, seperti 
pengembangan produk, produksi, distribusi, manajemen pemesanan, 
dukungan pelanggan, yang merupakan pendukung bagi sistem utama 
bagi proses bisnis. 
 
Aplikasi-aplikasi e-Business pada dasarnya adalah aplikasi berbasis 
jaringan, artinya kehadirannya adalah untuk menghubungkan pihak-
pihak yang berkepentingan baik dari tempat yang sama maupun 
tempat yang berbeda, seperti ditunjukkan pada gambar 6-2. Aplikasi-
aplikasi ini kemudian akan berfungsi pada tempat-tempat tertentu, 
seperti ditunjukkan gambar 6-3. ERP dan SCM akan berfungsi sebagai 
Back-End, sedangkan CRM akan berfungsi sebagai Front-End. 
 
Banyak perusahaan yang menggunakan teknologi informasi untuk 
mengembangkan sistem perusahaan lintas fungsi yang terintegrasi 
yang melewati batas-batas dari fungsi bisnis tradisional (seperti 
marketing dan finance), untuk meningkatkan semua proses-proses 
bisnis vital perusahaan. Perusahaan e-Business melihat sistem 
perusahaan lintas fungsi ini sebagai suatu cara strategis menggunakan 
sumberdaya teknologi informasi dan meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi proses bisnis. Jadi ini akan membantu perusahaan untuk 
mempertahankan obyek strategisnya (gambar 6-4). 
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Gambar 6-1. Arsitektur aplikasi e-Business 



 
 

Gambar 6-2. Peran Ekstranet bagi e-Business menghubungkan perusahaan dengan pemasok, 
pelanggan, rekan, dan kantor cabang
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Gambar 6-3.  Partisi Sistem Enterprise dalam Front-End, Middleware, dan Back-End
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Gambar 6-4. Proses Pengembangan Produk di dalam 
Perusahaan Manufaktur 

 
 

6. ERP (Enterprise Resource Planning) 
 

n persaingan yang ketat dalam lingkungan bisnis dewasa ini 
semakin mendorong berbagai kalangan dunia usaha untuk 
menerapkan teknologi informasi (TI). Salah satu aplikasi yang paling 

Enterprise Resource Planning (ERP), yang 
dianggap mendorong berbagai kegiatan bisnis, terutama operasional, 

bih efisien, cepat dan mampu membuat prediksi ke depan. 
lan keputusan strategispun dapat dilakukan, karena 

tersedianya dukungan data dan informasi yang lebih baru dan 

Dengan ERP diharapkan dapat mengintegrasikan semua bagian atau 
departemen dan fungsi di dalam perusahaan melalui suatu sistem 

rkomputerisasi. Sistem inilah yang harus dapat 
 semua kebutuhan departemen tadi dan mereduksi 

pekerjaan-pekerjaan yang ada. Ini sebenarnya tugas yang berat bagi 
suatu sistem atau aplikasi yang bisa menangani kebutuhan pada 
bagian gudang, bagian sumberdaya manusia dan juga bagian 

us. Demikian ilustrasi sederhananya dan pada 
kenyataannya departemen-departemen tadi biasanya sudah memiliki 
suatu sistem sendiri untuk mengatasi pekerjaan sehari-harinya. Tapi 

P maka semuanya bisa terintegrasi menjadi suatu sistem 
terpusat dengan suatu database dan menjadikan beberapa 
departemen bisa lebih mudah dalam berbagi informasi dan juga 
mudah dalam melakukan komunikasi.  

Misalnya sekarang ambil contoh sebuah sistem pelayanan pelanggan. 
n melakukan order. Pada perusahaan yang tidak 

menerapkan ERP maka biasanya order ini akan berjalan dari satu meja 
in dan dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang 

kan menimbulkan delay dan takutnya order menjadi 

Tantanga

banyak diterapkan adalah 

menjadi le
Pengambi

terbarukan. 
 

informasi yang te
memenuhi

keuangan sekalig

dengan ER

 

Seorang pelangga

ke meja la
lain. Pertama ini a



hilang di tengah jalan. Kedua dengan berpindahnya dari satu sistem ke 
sistem yang lain maka akan menimbulkan risiko terjadinya kesalahan. 
Ketiga akan sulit untuk melacak status dari ini karena orang di 
departemen A tidak mungkin masuk ke dalam sistem komputer pada 
departemen B atau sebaliknya.  Orang di departemen A harus 
bertanya kepada orang di departemen B mengenai statusnya dan hal 
ini akan makan waktu yang tidak sedikit. 

ERP m erdiri 
sendiri pada departe a. Tentunya setiap 
departemen akan masih memiliki sistem sendiri tapi bedanya sekarang 
semua sudah terhubung satu sama lain dan bisa memecahkan 

k pembuat solusi ERP saat 
ini sudah membuat solusi yang fleksibel sehingga tidak perlu membeli 

itu: fungsi logistik, manufaktur/produksi, sumberdaya 
anusia, distribusi serta akuntansi dan keuangan.  

 
engintegrasikan sistem komputer yang tadinya saling b

men-departemen yang ad

masalah pelacakan status order tadi. Banya

semua paket ERP, tapi bisa dengan membeli modul-modul tertentu 
saja. Misalnya ada perusahaan yang ingin menerapkan modul 
pengelolaan sumberdaya manusia dan keuangan saja pada tahap 
awalnya. Modul lain akan dilengkapi secara bertahap di kemudian hari. 
 
Seperti ditunjukkan pada gambar 6-5 bahwa aktivitas di dalam 
enterprise resource planning dapat dikelompokan menjadi 5 bagian, 
yang merupakan komponen utama aplikasi enterprise resource 
planning, ya
m
 

 
 

Gambar 6-5. Komponen utama aplikasi ERP 
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Sistem ER

Gambar 6-6. Beberapa aliran proses perusah li an d
yang didukung oleh P

ran informasi pelangg
 Lintas Fungsi



 
 

Gambar 6-7. Sistem Informasi Bisnis
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Gamb (CIM) ar 6-8. Sistem Informasi Manufaktur 



 
Software ERP adalah keluarga dari modul software yang mendukung 
aktivitas bisnis yang terkandung di dalam proses back-office. Sebagai 
contoh, software ERP untuk perusahaan manufaktur akan secara 
khusus menelusuri status dari penjualan, inventori, pengiriman, 
invoice, perkiraan bahan baku serta sumberdaya yang diperlukan. 
 
Sistem Informasi Fungsi Bisnis sperti ditunjukkan pada gambar 6-7 
dapat dipergunakan untuk menjelaskan komponen-komponen utama 
aplikasi ERP, meliputi: 

• Sistem Informasi Manufaktur (komponen produksi) 
• Sistem Informasi Akuntansi 
• Sistem Informasi Keuangan 
• Sistem Informasi Sumberdaya Manusia 

 
6.1. Sistem Informasi Manufaktur 
 
Sistem informasi manufaktur dipergunakan di dalam rangka produksi 
ataupun operasional perusahaan di dalam menciptakan produk. Sistem 
ini menjadi bagian dari sistem Enterprise Resource Planning. Sistem ini 
merupakan sistem informasi manufaktur yang terinterintegrasi (CIM) 
seperti dilustrasikan pada gambar 6-8. Sistem terintegrasi ini harus 
memenuhi beberapa hal: 
 
• Sederhana 

Dalam hal proses produksi (reengineer), desain produk, organisasi 
pabrik sebagai fondasi vital untuk integrasi dan otomasi 

• Otomatis 
Dalam proses produksi dan fungsi bisnis yang mendukung mereka 
dengan komputer, mesin, dan robot 

• Integrasi 
Dalam semua produksi dan proses yang didukungnya menggunakan 
komputer, jaringan telekomunikasi, dan teknologi informasi yang 
lain. 
 
 

Sistem informasi manufaktur menolong perusahaan-perusahaan 
menyederhanakan, mengotomasi, dan mengintegrasikan banyak 
aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi produk-produk semua 
jenis. Sebagai contoh, komputer digunakan untuk menolong engineer 
mendesain secara lebih baik produk-produk dengan menggunakan 
sistem computer-aided engineering (CAE) dan computer-aided design 
(CAD), dan proses produksi yang dengan computer-aided process 
planning. Sistem ini juga digunakan untuk menolong merencanakan 



material-material yang diperlukan di dalam proses produksi, yang 

aan 
umberdaya perusahaan ini. 

oduksi. Sebagai contoh, ini dapat diselesaikan 
den a i dari suatu 
pab k  system) atau secara langsung 
me control), mesin (machine control) 
ata ampuan seperi manusia 

obot). 

istem Manufacturing Execution Systems (MES), adalah sistem 

tem manufaktur ini memonitor, mengontrol, 
elaporkan, dan mengatur status dan kinerja dari komponen produksi 

tu suatu perusahaan mencapai proses yang fleksibel 
dan
 

6.2
 

anajemen sumberdaya manusia terdiri dari rekrutmen, 
pen
sua
me akan secara efektif dan efisien sumberdaya manusia di dalam 
perusahaan. Jadi sistem informasi sumberdaya manusia didesain 
unt k mendukung: 

disebut dengan material requirement planning (MRP), dan untuk 
mengintegrasikan MRP dengan jadwal produksi dan operasional shop 
floor, yang dikenal dengan manufacturing resource planning. Banyak 
proses di dalam sistem perencanaan sumberdaya manufaktur 
dikandung di dalam modul manufaktur software perencan
s
 
Sistem Computer-aided manufacturing (CAM) adalah sistem yang 
mengotomasi proses pr

g n cara memonitor dan mengontrol proses produks
ri  (manufacturing execution
ngontrol proses fisik (process 
u mesin yang mempunyai beberapa kem

(r
 
S
informasi untuk memonitoring kinerja operasional lantai pabrik. Sistem 
ini akan memonitor, menelusuri, dan mengontrol lima komponen dasar 
di dalam proses produksi: material, peralatan, personil, intruksi dan 
spesifikasi, serta fasilitas produksi. MES terdiri dari penjadwalan dan 
pengontrolan shop floor, kontrol mesin, kontrol robot, dan sistem 
kontrol proses. Sistem-sis
m
untuk memban

 berkualitas tinggi dari manufaktur. 

 
. Sistem Informasi Sumberdaya Manusia (HRIS) 

Fungsi dari m
empatan, kompensasi, dan pengembangan karyawan di dalam 
tu organisasi. Tujuan dari sumberdaya manusia adalah 
nggun

u
 
• Perencanaan untuk mencari personil yang dibutuhkan bagi bisnis 
• Pengembangan karyawan 
• Mengontrol terhadap semua program dan kebijakan karyawan 
 
Pada awalnya bisnis menggunakan sistem informasi berbasis komputer 
untuk: 
• Membuat laporan penggajian (payroll) dan pembayaran (paycheck) 
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• Memelihara record personil 
• Menganalisa penggunaan personil di dalam operasional bisnis 
 
Saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang telah meninggalkan 
fungsi tradisional dari manajemen personil dan mengembangan HRIS 
yang juga mendukung (tidak hanya tiga hal yang sudah disebutkan 
diatas): 
• Rekrumen, seleksi dan menyewa (hiring) tenagakerja  

ya manusia (HRM). Sebagai contoh, sistem HRM online  bisa 
engandung rekrumen untuk karyawan, melalui bagian rekrumen dari 

 industri, memberikan daftar 
asar rekrumen tertinggi berdasarkan profesi dan industri. Tentu saja,  
ita dapat melihat daftar perkejaan dan sumber database dari 

luran (channel) perusahaan sebelumnya. Intranet 
apat mengumpulkan informasi online dari para karyawan untuk 

n 
s HRM dengan sedikit intervensi dari 

 self 
ervice (ESS) mengijinkan karyawan untuk melihat manfaat, masuk 

ilan dan pekerjaan, akses dan update informasi personal 

• Penempatan kerja (job placement) 
• Penilaian kinerja (performance appraisal) 
• Analisa manfaat karyawan (employee benefit analysis) 
• Pelatihan dan pengembangan (training and development) 
• Kesehatan, rasa aman dan keamanan (health, safety, and security) 
Internet telah menjadi kekuatan utama di dalam manajemen 
sumberda
m
website perusahaan. Perusahaan-perusahaan juga menggunakan jasa 
perekrutan karyawan dan database di world wide web, menempatkan 
pesan di dalam newsgroup yang terpilih di internet, dan berkomunikasi 
dengan pencari pekerjaan melalui  e-mail. Internet mempunyai 
informasi dan kontak yang berharga baik untuk karyawan maupun 
pencari kerja (job hunters). Website yang berada pada urutan tertinggi 
bagi pencari kerja dan karyawan adalah monster.com, 
CareerPath.com, Jobweb.com dan JobDb.com. Website ini penuh 
dengan laporan, statsitik dan informasi HRM lainnya yang berguna, 
seperti laporan pekerjaan berdasarkan
p
k
perusahaan-perusahaan rekrumen komersil di web. 
 
Teknologi intranet mengijinkan perusahaan-perusahaan untuk 
memproses aplikasi HRM melalui intranet perusahaan. Intranet 
mengijinkan departemen HRM untuk  menyediakan  layanan arround-
the-clock kepada para pelanggannya. Mereka dapat juga 
mendiseminasikan informasi yang berharga secara lebih cepat 
daripada melalui sa
d
masukan terhadap file HRM, dan mereka membuat para karyawa
dapat melakukan tugas-tuga
pihak departemen HRM. Sebagai contoh aplikasi intranet employee
s
kedalam laporan pengeluaran dan perjalanan, menguji informasi 
penghas
mereka. Melalui proses elektronik, karyawan dapat menggunakan web 
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browser-nya untuk melihat gaji individu (individual payroll) dan 
puter 

esktop, komputer mobile, atau kiosks intranet yang berlokasi 

 dan menelusuri sumberdaya manusia di dalam suatu 
agai contoh,  

onnel record-keeping systems) 
nghapus, dan perubahan 

n di dalam 
ts and 

informasi online yang bermanfaat dengan menggunakan kom
d
disekitar tempat kerjanya. 
 
Fungsi staffing harus juga didukung oleh sistem informasi yang 
merekam
perusahaan untuk memaksimalkan penggunaannya. Seb
sistem pencatatan karyawan (a pers
menjaga mekanisme untuk menambah, me
lain terhadap record di database karyawan.  Perubaha
penugasan kerja dan kompensasi (job assignmen
compensation), atau pembatalan dan sewa (hirings and terminations), 
adalah contoh informasi yang akan digunakan untuk di update di 
dalam database karyawan. Contoh lain adalah di dalam sistem 
inventory keahlian karyawan  yang menggunakan data keahlian 
karyawan dari database karyawan di dalam suatu perusahaan  yang 
mempunyai keahlian yang diperlukan untuk tugas dan proyek spesifik. 
 
 

 
 

Gambar 6-9. Contoh dari tampilan evaluasi kinerja karyawan 
bagi manajer 
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Sistem HRM dapat membantu manajer sumberdaya manusia 
merencanakan dan memonitor rekrumen karyawan, pelatihan, dan 
prorgram pengembangan dengan cara menganalisa sejarah sukses 
dari suatu program. Sistem ini juga menganalisa status 
engembangan karir dari setiap karyawan  untuk menentukan apakah p

metoda pengembangan seperti program pelatihan dan penilaian 
kinerja dapat direkomendasikan. Program pelatihan berbasis komputer 
multimedia dan penilaian kinerja pekerjaan karyawan tersedia untuk 
membantu mendukung area dari manajemen sumbedaya manusia. 
Pada prinsipnya sistem HRIS ini harus dapat melayani  fungsi  
operasional, taktis dan strategis di dalam departemen SDM seperti 
ditunjukkan pada gamabr 6-9. 
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Gambar 6-10. Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia M



 

 
Gambar 6-11. Sistem Informasi Akuntansi 

 



6.3. S
 
Sistem informasi akuntansi adalah 
dan diper
Sistem ini mereka
kejadian ekonomis. Sistem informasi akuntansi didasarkan kepada
konsep 
tahun), k
aktivitas berbasis biaya
Sistem informasi akuntansi berbasis komputer merekam dan 
melaporkan aliran dana di dalam organisasi pada 
meng
sheets
prakiraan dari kondisi yang akan datang seperti 
statements
terhadap beberapa prakiraan berdas
 
Sistem operasional akuntansi
keeping dan produksi statements 
sistem-sistem ini meliputi sistem pros
inventori kontrol,
ledger.  Sistem ini menekank
pengemb
statements, dan laporan analisis 
aktual terhadap yang diprediksi. 
Gambar 6-11 memperlihatkan bebera
yang penting yang
skala besar maupun kecil. Banyak 
tersedia untuk aplik
 
Order Processing: 
Disebut j
adalah suatu sistem proses transa
dan me
diperluka
perusahaan, ia juga menjaga trac
dikirimkan. Siste
menyedia
dan menyaring order pelangga
menyediakan sistem kontrol inventori  pada oder ya
sehingga sistem ini dapat sesegera 
pada gambar 6-12. 
 

istem Informasi Akuntansi 

sistem informasi yang paling tua
gunakan secara luas di dalam sistem informasi bagi bisnis. 

m dan melaporkan transaksi bisnis dan kejadian-

double-entry bookkeeping (yang telah berumur ratusan 
onsep akuntansi terkini seperti responsibility accounting dan

 (activity-based costing). 

hisctorical basis  dan
hasilkan pernyataan keuangan yang penting seperti balance 
 dan income statements. Sistem ini juga menghasilkan

projected financial 
 dan financial budget. Kinerja keuangan perusahaan diukur

arkan laporan analisis akuntansi. 

 menekankan legal dan historical record-
keuangan yang akurat. Biasanya, 

es transaksi seperti proses order, 
 account receivable, payroll, dan sistem general

an laporan akuntansi biaya,
angan anggaran keuangan dan projected financial 

yang mengkomparasikan kinerja 

pa sistem informasi akuntansi 
 secara umum terkomputerisasi baik untuk bisnis 

paket software akuntansi yang 
asi-aplikasi ini. 

uga proses pemesanan penjualan (sales order processing), 
ksi yang penting yang menangkap

mproses order pelanggan dan menghasilkan data yang 
n analisis penjualan dan kontrol inventori. Dalam banyak 

k order palanggan sampai barang 
m proses pemesanan penjualan berbasis komputer 

kan metoda yang cepat, akurat dan efisien untuk merekam
n dan transaksi penjualan. Ia juga

ng disetujui 
mungkin diisi, seperti ditunjukkan 
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rol (Stok Gudang): 

 memproses data yang mereflesikan 
n terhadap item di dalam inventori. Sekali data tentang order 
n diterima dari sistem pemrosesan pemesanan, sistem 
nventori berbasis komputer merekam perubahan terhadap 

dokumen pengiriman yang tepat. 
pada manajer tentang item yang 

n untuk di order kembali dan menyediakannya dengan 
ntori. Sistem kontrol inventori 

tu bisnis menyediakan layanan 
berkualitas tinggi untuk pelanggan sementara meminimumkan 
investasi di dalam inventori dan biaya untuk membawa inventori. 
 
Account Receivable (Penerimaan): 
 
Sistem account receivable menjaga rekaman dari jumlah yang dimiliki 
oleh pelanggan dari data yang dibuat oleh pembayaran dan 
pembelian. Sistem ini akan menghasilkan invoice untuk pelanggan, 
statement pelanggan bulanan, laporan manajemen kredit. Sistem 
account receivable berbasis komputer memacu kepastian pembayaran 
pelanggan dengan cara menyiapkan invoice yang cepat dan akurat dan 

 
Gambar 6-12.  Sistem Sales Order Processing 

 
Inventory Cont
 
Sistem inventori kontrol
perubaha
pelangga
kontrol i
level inventori dan mempersiapkan 
Kemudian ia akan mengingatkan ke
diperluka
bermacam-macam laporan status inve
berbasis komputer akan memban



statement bulanan terhadap kredit pelanggan. Sistem ini akan 
enyediakan laporan bagi manajer untuk membantu mengontrol 

istem ini menyiapkan 

l 
euangan yang ketat pada pembayan model cash disbursement suatu 

a yang lainnya. Sistem ini akan 

m penggajian berbasis komputer 
embantu bisnis membuat kepastian dan pembayaran secara akurat 

ya, seperti juga laporan untuk manajemen, 

ran rugi-laba (income statement) dan neraca 
) suatu perusahaan dan bermacam-macam laporan 

pengeluaran dan penerimaan bagi manajemen. Sistem general ledger 

m
jumlah kredit dan pengumpulan uang yang dihutangkan. Aktivitas ini 
membantu memaksimalkan keuntungan kredit penjualan sementara 
meminimumkan kehilangan dari utang yang tak terbayar. 
 
Account Payable (Pengeluaran): 
Sistem ini akan menjaga perjalanan (track) berkenaan dari data form 
pembelian dan pembayaran kepada pemasok. S
check di dalam pembayaran dari invoice beredar (outstanding 
invoices) dan menghasilkan laporan manajemen kas. Sistem account 
payable berbasis komputer membantu menyakinkan kepastian dan 
pembayaran secara lebih akurat dari pemasok untuk menjaga 
hubungan baik, menjamin kredit (good credit standing), dan 
mengamankan discount (potonga harga) yang ditawarkan  untuk 
pembayaran (prompt payment). Sistem ini menyediakan kontro
k
bisnis. Sistem ini juga menyediakan manajemen dengan informasi 
yang diperlukan untuk analisa pembayaran, pengeluaran, pembelian, 
account pengeluaran karyawan, dan keperluan kas. 
 
 
Payroll (Penggajian): 
Sistem payroll menerima dan memelihara data dari kartu karyawan 
(time cards) dan jumlah kerj
menghasilkan paycheck dan dokumen lain seperti statement 
pendapatan, laporan penggajian, laporan analisis tenaga kerja. 
Laporan pemesanan juga dipersiapkan untuk manajemen dan agen 
pemerintahan (kantor pajak). Siste
m
terhadap karyawann
karyawan, agen pemerintah berkenaan dengan pendapatan, pajak, 
dan lain-lain. Sistem ini juga menyediakan manajemen dengan 
laporan untuk menganalisa biaya tenaga kerjad dan produktivitasnya. 
 
 
General Ledger (Buku Besar): 
Sistem mengkonsolidasikan data yang diterima dari account 
receivable, accaount payable, payroll dan sistem informasi akuntansi 
yang lain. Pada setiap akhir periode akuntansi, Sistem akan menutup 
buku dari suatu bisnis dan menghasilkan buku besar (general ledger 
trial balance), lapo
(balance sheet
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berbasis komputer ini membantu bisnis melengkapi tugas-tugas 
akuntansi di dalam cara yang hemat waktu dan akurat. Sistem ini 
menyediakan kontrol keuangan dan laporan manajemen secara lebih 
baik dan melibatkan personil yang sedikit dan biaya yang murah 
daripada metoda akuntansi manual. 
 
 
6.4. Sistem Manajemen Keuangan 
 
Suatu sistem informasi yang mendukung manajer keuangan di dalam 
memutuskan: (1) pembiayaan bisnis (2) mengalokasikan dan 
mengontrol sumberdaya keuangan di dalam bisnis. Sistem manajemen 
keuangan yang utama seperti manajemen investasi dan pembayaran 
(cash and investment management), anggaran modal (capital 
budgeting), proyeksi keuangan (financial forecasting) dan 
perencanaan keuangan (financial planning), yang diilustrasikan pada 
gambar  6-13.  
 
Cash Management (Manajemen Kas): 
Manajemen pembayaran (

engump receipts) 
aktu 

engijinkan pelaku bisnis untuk 

n Investasi): 

cash management). Sistem yang 
ulkan informasi dari semua slip pembayaran (cash m

dan disbursements di dalam suatu perusahaan pada satuan w
yang periodik. Beberapa informasi m
untuk melakukan deposit (penyimpanan) dan invest kelebihan dana 
secara lebih cepat. Jadi akan meningkatkan pendapatan yang dibuat 
oleh deposito atau dana yang diinvestasikan. Sistem ini juga akan 
menghasilkan proyeksi harian, mingguan, atau bulanan dari slip 
pembayaran atau piutang (disbursements), disebut juga cash flow 
forecasts (proyeksi aliran uang) yang digunakan menentukan 
kelebihan uang (surplus) atau kekurangan uang (cash deficits). Model 
matematika seringkali dapat menentukan program pengumpulan 
keuangan yang optimal (optimal cash) dan menentukan alternatif 
pembiayaan (financing) atau strategi investasi untuk deal terhadap 
surplus dan defisit keuangan yang diproyeksikan. 
 
 
Invesment Management (Manajeme
Banyak pelaku bisnis yang menginvestasikan kelebihan keuangan di 
dalam jangka waktu yang pendek dengan risiko pasar yang rendah 
seperti misalnya deposito, surat berharga dan obligasi ataupun yang 
mempunyai tingkat pengembalian yang tinggi (high return) dengan 
risiko yang tinggi (high risk), sehingga akan diperoleh pendatapan dari 
investasi ketika dana yang disimpan itu diperlukan. Portofolio saham 
dapat dikelola dengan menggunakan paket software manajemen 
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portofolio. Layanan manajemen investasi online membantu manajer 
keuangan melakukan pembelian, penjualan, atau menahan keputusan 
untuk membeli ataupun menjual sehingga diperloleh campuran yang 
optimum yang akan meminimalkan risiko dan memaksimalkan 
pendapatan ivestasi. 
 
Capital budgeting (Anggaran modal): 

are perencanaan 
euangan lainnya untuk mengevaluasi kinerja keuangan sekarang dan 
ang akan datang (present and projected financial performance) dari 

n membantu menentukan pembiayaan yang 

yaitu proses yang terdiri dari evaluasi keuntungan dan dampak 
keuangan dari pengeluaran modal yang diajukan. Proposal 
pengeluaran jangka panjang untuk pabrik dan peralatan dapat 
dianalisa dengan menggunakan berbagai macam teknik. Aplikasi ini 
menggunakan model spreasheet yang menggabungkan analisis nilai 
sekarang (present value) dari aliran dana yang diharapkan dan analisa 
keuntungan dari risiko yang ada untuk menentukan campuran nilai 
optimum dari modal proyek suatu bisnis. 
 
 
Financial Forecasting and Planning: 
Perencanaan dan proyeksi keuangan. Analisa keuangan secara khusus 
menggunakan spreadsheet elektronik dan softw
k
y
suatu bisnis. Ia juga aka
diperlukan suatu bisnis dan menganalisa metoda alternatif dari 
pembiayaan. Analisa keuangan akan menggunakan proyeksi keuangan 
berkenaan dengan situasi ekonomi, operasional bisnis, jenis 
pembiyaan yang tersedia, suku bunga (interest rate) dan harga saham 
untuk membangun rencana pembiayaan yang optimal bagi bisnis. 
Paket spreadsheet elektronik, software DSS, groupware berbases web 
dapat digunakan untuk membuat dan memanipulasi model keuangan. 
Jawaban untuk pertanyaan what-if dan goal-seeking dapat dieksplorasi 
sebagai analisa keuangan dan manajer mengevaluasi pembiayaannya 
dan alternatif investasinya.  
 

e-Business: Suatu Tinjauan Teknis dan Non-Teknis, Syamsul A Syahdan 152



 
 

 
 

Gambar 6-13. Sistem Informasi Keuangan 
 



 
ERP meningkatkan proses bisnis 
 
Seperti telah dijelaskan diatas bahwa sistem ERP harus meningkatkan 
kinerja perusahaan dengan mempercepat semua proses dan akhirnya 
isa meningkatkan pendapatan perusahaan. ERP terkadang juga 

fice (back-end). Mengapa 

 menyelesaikan bagiannya 
engan baik maka secara otomatis sistem ERP akan melanjutkan ke 
epartemen berikutnya. 

atus dari order atau sesuatu, 

ga memberi jawaban yang akurat kepada 
elanggan. Ini semua tentunya berkat saling terhubungnya informasi 

dari berbagai departemen dalam perusahaan. Staf customer service  
akan bisa menentukan apakah order bisa ditangani dengan cepat 
setelah melihat status material yang ada pada bagian gudang dan 
sebaliknya orang bagian gudang harus selalu mengupdate 
informasinya. Disini terlihat bahwa semua departemen punya 
tanggungjawab terhadap informasi yang dimilikinya. 
 
Masalahnya adalah orang sangat sulit untuk berubah mengikuti 
perubahan dan sistem ERP mengharuskan suatu perubahan terjadi 
dalam perusahaan, terutama pada sistem dan alur kerja. Ini membuat 

b
disebut sebagai suatu sistem back-of
demikian? ERP tidak menangani proses penjualan di sisi depan front-
end (up-front), tetapi ERP lebih pada menangani suatu order dan 
memberikan suatu solusi untuk mempermudah alur proses 
penyelesaian suatu order yang melalui berbagai macam tahap tadi. 
 
Semua orang dalam perusahaan dapat mengakses informasi yang 
sama dan juga bisa melakukan perubahan terhadap informasi 
tersebut. Jika suatu departemen sudah
d
d
Jika sewaktu-waktu ingin mengetahui st
maka hanya tinggal masuk kedalam sistem ERP dan bisa melakukan 
pelacakan status terakhirnya. Dengan adanya sistem ini maka proses 
order akan dapat diproses dengan cepat dalam perusahaan, pelanggan 
dapat cepat menerima hasilnya dan risiko kesalahan yang ditimbulkan 
semakin kecil. ERP ini bisa memecahkan banyak masalah pada proses 
bisnis yang lain juga seperti pada masalah sumberdaya manusia 
dalam perusahaan dan juga masalah pelaporan keuangan.  
 
Ketika ERP belum diimplementasikan, semua orang bekerja sendiri-
sendiri pada departemennya. Jika terjadi pada derpatemen lain maka 
akan terjadi masalah pada departemen tersebut. Dengan ERP tidak 
lagi begitu. Seorang customer service tidak lagi hanya sekadar 
memasukan data ke komputer, tetapi akan membuatnya selalu up-to-
date dengan informasi dari sistem ERP yang ada. Dia bisa secara cepat 
mengambil keputusan dan ju
p
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sistem ERP sulit diimplementasikan, Dari sisi aplikasi sendiri 
sebenarnya tidak ada masalah justru pada perusahaan itu sendiri 
dimana mereka harus merubah cara mereka dalam melakukan proses 
bisnis dengan menggunakan sistem ERP. Jika perusahaan 
menggunakan ERP untuk meningkatkan proses bisnis yang ada, maka 
barulah terlihat nilai tambah dari aplikasi ERP ini. Sebaliknya jika 
perusahaan menginstall atau mengimplementasikan sistem ERP tanpa 
ada perubahan mengenai bagaimana orang-orang dalam perusahaan 
untuk menyelesaikan pekerjaannya, maka ERP akan menjadi sistem 
yang sia-sia belaka bahkan sistem ERP akan dianggap sangat 
menganggu dan memperlambat pekerjaan. Ini sebenarnya hanya 
masalah kebiasaan dengan menggunakan sistem lama dan mereka 
tidak memahami apa nilai tambah yang ditawarkan dalam sistem ERP 
ini. 
 
Berapa lama sistem ERP diimplementasikan? 
 
Ini pertanyaan yang sangat sulit bagi perusahaan-perusahaan yang 
akan atau sedang mengimplementasikan sistem ERP. Jangan mudah 
percaya dengan kata-kata pembuat solusi ERP yang mengatakan 
bahwa sistem ini bisa diimplementasikan hanya dalam waktu tiga 
bulan atau enam bulan. Enam bulan masih bisa dikatakan sebagai 
waktu yang sangat pendek untuk implementasi sistem ERP pada 
perusahaan enterprise. Mungkin pe
hanya ditera ang hanya 
membeli suatu modul ERP tertentu seperti modul keuangan. Untuk 
mengimplementasikan ERP dengan benar maka ubah dulu cara 
melakukan proses bisnis ini, mulai dari manajemen sampai dengan 
eksekutif harus mau berubah dalam melakukan pekerjaannya. Fokus 
utama justru berapa lama sistem ERP diimplementasikan, tetapi 
fokuslah dengan mengapa Anda membutuhkan dan bagaimana anda 
menggunakannya untuk meningkatkan bisnis perusahaan. Jika tetap 
fokus pada implemetasi maka setidaknya perlu sekitar satu sampai 
tiga tahun dalam implementasi secara komprehensif dan teruji dengan 
benar. 
 
Apa yang ditingkatkan dengan pengguanaan  ERP? 
 
Berikut ini merupakan alasan-alasan yang mengharuskan kenapa 
suatu perusahaan menerapkan sistem ERP. 

• Mengintegrasikan informasi keuangan dengan keharusan 
seorang CEO untuk mengetahui performa dari perusahaan  maka 
dia harus mendapatkan informasi yang akurat mengenai hal ini. 
Seringkali mendapatkan informasi yang berbeda-beda dan juga 

ndapat itu bisa benar jika ERP 
pkan pada perusahaan ecil, atau perusahaan y k
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jauh dari kebenaran. Bagian keuangan mungkin punya versi 
agian penjualan juga memilki 

versinya sendiri. Sistem ERP mengeliminasi semua ini dan 

an 
departemen manufaktur, inventori dan juga shipping. Semuanya 

eda dan juga sistem komputerisasi yang 

sa melihat 
dengan jelas mengenai suatu proses order yang sedang 

 

dang perusahaan 
pa bahwa faktanya sistem ERP itu sebenarnya adalah representasi 

angka sendiri. Sedangkan b

mengintegrasikan informasi yang akurat yang didapat dari 
konsolidasi semua departemen. Dengan ini semua bisa 
dipertanggungjawabkan karena semua pihak dalam perusahaan 
menggunakan sistem yang sama. 

• Mengintegrasikan informasi pelanggan, maksudnya disini adalah 
dengan sistem ERP akan memudahkan dalam melacak semua 
order yang dilakukan pelanggan dengan cepat juga berbagai 
macam koordinasi dengan departemen lain misalnya deng

bisa diketahui dengan cepat dan akurat. 
• Menstadarisasi dan mempercepat proses manufakatur, pada 

perusahaan manufaktur sering kali terjadi misalnya dalam 
banyak unit bisnis dalam menghasilkan sesuatu menggunakan 
metode yang berb
berbeda pula. Sistem ERP datang dengan menggunakan metode 
standar untuk melakukan otomatisasi dalam proses manufaktur. 
Standarisasi ini akan menghemat waktu dan meningkatkan 
produktivitas perusahaan. Semuanya dilakukan dengan 
menggunakan sistem yang sama dan komputer yang 
terintegrasi. 

• Minimalisasi inventori, dengan sistem ERP maka proses 
manufaktur bisa berjalan dengan lebih mulus dan bi

ditangani dalam perusahaan tersebut. Dengan demikian akan 
mampu untuk mengurangi inventori yang ada untuk membuat 
suatu produk dan akan mampu untuk melakukan proses 
pengiriman ke pelanggan dengan baik dan mengurangi stok 
barang dari gudang. Untuk hal ini sebenarnya dibutuhkan solusi 
tambahan yaitu Supply Chain Management. Namun demikian 
ERP juga bisa membantu meskipun tidak optimal tanpa solusi 
tambahan tersebut. 

• Standarisasi dalam informasi sumberdaya manusia, pada kasus 
perusahaan dengan banyak unit bisnis maka sumberdaya 
manusianya biasanya terbagi dalam sistem yang berbeda-beda. 
Dengan ERP masalah ini bisa terpecahkan. 

 
Dalam memecahkan masalah-masalah tersebut terka
lu
dari suatu perusahaan yang melakukan bisnis secara normal. Sebagian 
besar paket-paket modul ERP sifatnya umum dan komprehensif, tetapi 
beberapa tipe industri memiliki keunikan tersendiri. Banyak sistem ERP 
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saat ini didesain untuk suatu proses manufaktur secara diskrit. 
Maksudnya adalah perusahaan-perusahaan yang menghasilkan 
sesuatu yang nyata dan dapat dihitung. Ini akan berbeda dengan 
perusahaan manufaktur yang berbasis proses (seperti minyak, kimia 
dan perusahaan utilitas yang mengukur produk mereka dengan suatu 
aliran, bukan suatu unit individu). Industri-industri spesifik inilah yang 
akan berjuang dengan penyedia solusi ERP untuk memodifikasi sistem 
ERP menjadi sesuai kebutuhan mereka. 
 
Apakah ERP sudah sesuai dengan cara bisnis perusahaan? 
 
Ini adalah suatu bagian yang kritis bagi suatu perusahaan untuk 
mengetahui apakah segala proses bisnis dan bagaimana cara 
menjalankan proses bisnis tersebut sudah sesuai dengan sistem ERP 
tandar yang diimplementasikan. Solusi ERP yang harganya bisa 

a aplikasi ERP-nya 
dak dapat mendukung proses bisnis utama dalam perusahaan 

 kata lain, berganti ke sistem ERP lebih merupakan langkah 
erani dan harus dilakukan dengan hati-hati dan terencana. Semua hal 

miliki orang-
rang yang mengerti akan seluruh proses bisnis perusahaan agar bisa 

aka departemen keuangan 
har
rewor
lainny
meng

s
miliaran rupiah ini gara-gara menemukan bahw
ti
tersebut. Pada posisi ini ada dua hal yang dapat dilakukan yaitu 
mereka harus merubah proses bisnis agar bisa mengakomodasi 
aplikasi ERP yang ada. Tapi hal ini dibarengi dengan risiko seperti 
mengorbankan proses bisnis yang sudah dibangun lama dan juga 
justru sudah menjadi competitive advantage dibandingkan perusahaan 
lain. Risiko lainnya adalah adanya gejolak dari sisi sumberdaya 
manusia dalam menghadapi perubahan ini dimana ini juga 
menyangkut posisi dan jabatan yang mungkin bisa berubah atau 
dihilangkan. Cara lainnya yang lebih moderat adalah dengan 
melakukan modifikasi pada aplikasi ERP yang ada untuk bisa lebih 
sesuai dengan proses bisnis yang sudah ada. Ini juga akn 
menimbulkan risiko seperti semakin memperlambat proyek 
implementasinya, risiko terhadap kemungkinan bug baru dalam sistem 
ERP dan juga apabila penyedia solusi ERP melakukan update pada 
versi ERP berikutnya maka perusahaan ini akan sulit menyesuaikan. 
Ini disebabkan karena proses modifikasi tadi harus disesuaikan lagi 
dengan versi paling akhir. 
Dengan
b
harus diperhitungkan dan perusahaan juga harus me
o
mengevaluasi jalannya peralihan menuju ke sistem ERP. Selain biaya 
yang harus dikeluarkan untuk aplikasinya m

us menganggarkan biaya untuk melakukan konsultasi, process 
k, testing terhadap integrasi dan pengeluaran-pengeluaran 
a sebelum nantinya sistem ERP benar-benar bisa 
embalikan semua itu dan bahkan bisa membawa keuntungan 
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yang 
melalu
yang 
akibat
meng
dan fa
integritas data ke dalam datawarehouse. 
 
Apa a
 
Meski
budge
hal ya tika implementasi ERP, 
apa t

• 

tetapi tidak mengajarkan bagaimana cara 

 manufaktur memiliki 
aplikasi add-on yang mempunyai fungsi khusus seperti supply 

besar bagi perusahaan. Jangan lupa untuk melakukan edukasi 
i training kepada staf atau karyawan mengenai proses baru 
harus dihadapi dengan menggunakan sistem EDP. Fatal 

nya jika mereka sampai tidak memahami alur kerja dengan 
gunakan sistem ERP. Karena bisa jadi akan mengganggu proses 
tal lagi jika sampai melanggar apa yang sudah disyaratkan demi 

da hidden cost dalam implementasi ERP? 

pun setiap perusahaan memiliki kebijakan sendiri dalam hal 
t implementasi sistem ERP, tetapi semua setuju bahwa ada hal-
ng terkadang perlu pembiayaan lebih ke

 i u? 
Training atau pelatihan, disini sering terjadi pengeluaran yang 
tidak diperkirakan sebelumnya, dimana dalam melatih staf untuk 
menggunakan sistem ERP tidaklah mudah. Mereka tidak hanya 
harus belajar menggunakan interface dari aplikasi yang baru 
tetapi lebih dari itu mereka harus belajar akan proses yang baru 
dari sebelumnya. Jika hanya memanfaatkan jasa training dari 
luar seringkali menimbulkan masalah. Kenapa? Mereka seringkali 
hanya mengajarkan bagaimana caranya menggunakan interface 
programnya 
melakukan bisnis dengan solusi ERP ini. Persiapan materi sendiri 
untuk kepentingan internal yang bisa menjelaskan perubahan 
yang harus terjadi dari cara melakukan bisnis dengan sistem 
ERP yang baru ini. Ingat bahwa dengan ERP semua pihak 
menggunakan sistem yang sama dan ini berarti semua orang 
dalam perusahaan harus mempunyai pengetahuan yang lebih 
luas mengenai semua proses bisnis dalam perusahaan termasuk 
juga kaitan antara departemen yang terjadi di dalamnya. 
Kesimpulannya jangan takut untuk investasu di area training ini, 
karena manfaatnya akan besar sekali bagi perusahaan secara 
tidak langsung. 

• Integrasi dan Uji Coba, aktivitas uji coba antara aplikasi ERP 
dengan aplikasi lain dalam perusahaan yang dibangun dengan 
solusi kasus-per-kasus di sisi lain akan menimbulkan biaya yang 
tidak terlihat. Banyak kasus di perusahaan

chain, e-commerce, perhitungan pajak, bar coding dan lain 
sebagainya, semua itu harus terhubung dengan sempurna ke 
dalam sistem ERP. Anda juga bisa sebenarnya membeli fitur-fitur 
tadi dalam bentuk add-on yang disediakan penyedia jasa  ERP. 
Uji coba terhadap integrasi ERP harus dilakukan dalam perspektif 
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proses bisnis yang akan dilakukan. Anda sebaiknya 
melakukannya dengan data yang nyata dan dilakukan pula oleh 
orang-orang yang nantinya akan melalukan tugas tersebut. Ini 
akan memberikan hasil yang komprehensif terhadap sistem ERP 
ini. 

• Kustomisasi, ini adalah hal yang sebaiknya dihindari ketika 
proses implementasi ERP berjalan karena akan menimbulkan 
biaya tambahan tersendiri. Ini terjadi karena aplikasi ERP tidak 
bisa menghandle proses bisnis yang ada pada perusahaan dan 

inya. 
Efek dari modifikasi ini tentunya akan mempengaruhi semua 

ng dalam perusahaan tidak mau mematuhi 

Anda mengambil keputusan  untuk memodifikasi aplikas

modul yang ada pada sistem ERP. Jika Anda melakukan upgrade 
ke versi yang lebih baru maka akan membuat Anda tambah 
pusing karena harus melakukan modifikasi kembali. 

• Konversi data, hal ini menimbulkan biaya tersendiri dalam 
penggunaan sistem ERP. Dimana semua data yang ada pada 
sistem yang lama (legacy system) harus dimigrasi ke sistem 
ERP. Ini juga memerlukan orang-orang yang mengerti secara 
teknis mengenai data apa saka yang harus dimigrasi dan 
bagaimana caranya menyesuaikan data yang lama dengan data 
yang baru. Suatu sistem yang sangat keras dan melelahkan. 

• Analisis data, terkadang data dari sitem ERP harus 
dibandingkan dengan data eksternal lain demi kepentingan 
analisa data. Untuk melakukannya maka terkadang diperlukan 
suatu aktivitas custom programming dan ini memakan biaya 
tambahan. 

 
Mengapa Implementasi ERP gagal? 
 
Solusi ERP diciptakan memang untuk menjawab pekerjaan yang 
berbeda yang ada pada suatu perusahaan. Seperti yang sudah 
dipaparkan sebelumnynya bahwa sistem ERP ini membutuhkan 
perubahan dari sisi cara melakukan bisnis oleh sumberdaya yang ada 
di dalamnya. Jika orang-ora
proses kerja yang baru yang sesuai dengan sistem ERP maka akan 
percuma saja. Selain itu proses modifikasi terhadap modul ERP yang 
sudah ada juga akan membawa risiko tersendiri dan apabila tidak 
dilakukan denga hati-hati maka akan membuat sistem semakin sulit 
untuk dipelihara. Karena sistem ERP merupakan suatu sistem 
terintegrasi maka apabila sampai terjadi kesalahan maka proses bisnis 
perusahaan akan terganggun dan yang paling parah malah bisa 
berhenti total. 
Kesalahan lain yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah berpikir 
bahwa melakukan perubahan dalam perusahaan dianggap lebih mudah 
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daripada mengubah aplikasi ERP-nya sendiri. Jika perusahaan sulit 
untuk melakukan perubahan maka dengan sendirinya implementasi 
ERP akan percuma dan dianggap gagal. 
 
Menerapkan ERP dalam Perusahaan. 
Ada beberapa alternatif cara menerapkan ERP dalam perusahaan 
diantaranya adalah: 

• Melakukan instalasi aplikasi ERP secara langsung dan 
a mereka dengan 

sistem ERP. Cara ini tentunya juga mengandung risiko seperti 

jalan lambat karena proses tidak dilakukan secara bertahap 

• 

 
6.7. A
 
6.7.1
 
Bila kita mengenal JBOPS yang merupakan singkatan dari J. D. 
Edwar
bahwa
ERP (
untuk
terstr
merup
perus
Di lua
kecil 

menyeluruh. Perusahaan mengganti sistem lam

kesiapan perusahaan tersebut dengan sistem yang baru. Apakah 
sumberdaya yang ada di dalamnya sudah siap mengoperasikan 
sistem ERP atau belum. Seringkali proses implementasi akan 
ber
per departemen dahulu. Dukungan manajemen juga sangat 
pentingdan sebaiknya CEO perusahaanlah yang berperan aktif 
untuk ikut memantau jalannya proses implementasi ERP pada 
perusahaan. 
Melakukan strategi franchise, cara ini dilakukan dengan cara 
mengimplementasi beberapa sistem ERP yang berbeda pada 
setiap unit bisnis pada tersebut. Semua sistem ini juga saling 
terhubung dengan modul-modul yang umum seperti module 
keuangan. Implementasinya biasanya fokus pada satu bisnis unit 
dahulu yang dijadikan pilot project. Ini mengurangi risiko 
kegagalan sambil menguji sistem ERP di unit bisnis itu apakah 
bisa berjalan dengan baik. Apabila hasilnya ternyata memuaskan 
maka tim implementasi kemudian akan melakukan implementasi 
ERP ke unit bisnis yang lain secara bertahap berdasarkan 
referensi pilot project tadi. 

plikasi ERP 

. Compiere Smart ERP 

ds, Baan, Oracle, PeopleSoft, dan SAP, maka kita mengetahui 
 perusahaan-perusahaan tersebut cukup dikenal dengan produk 

enterprise resource planning)-nya. Sistem ERP sendiri diciptakan 
 membantu operasional perusahaan, sehingga lebih rapi, 
uktur, dan terorganisir. Produk-produk  ERP dari JBOPS tadi 
akan ERP kelas wahid, yang memang ditargetkan untuk 

ahaan-perusahaan multi-nasional (MNC, muti-national company). 
r itu, ada juga ERP kelas menengah sampai level UKM (usaha 
menengah), seperti AccPac, Platinum, Exact, atau Everest. Di 
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pengh
yang 
memi
Pursch
(Inventory). 
 
ERP O
 
Menar
ERP o
sebua
masih
didon
Samp n Compiere 
seb g
Comp
dan a
bagaim
Baan 
yang 
penge
 
Masa
 
Yang 
lainnya, utamanya yang open source, adalah sejarah pembuatnya, 

rg Janke, yang sangat dekat dengan perusahaan-perusahaan ERP 
g modul akuntansi dimana 

oftware buatannya dilisensikan oleh SAP pada tahun 1982. Selain itu, 

 dan dapat di kustomisasi 

ujung tahun 90-an, hadirlah Compiere, sebuah ERP siap pakai 
diposisikan untuk UKM, yang secara umum dapat dikatakan 

liki modul General Ledger, Account Payable, Account Recievable, 
asing, Order Management, dan Material Management 

pen Source 

ik untuk disimak adalah bahwa compiere sebenarnya merupakan 
pen source yang berbasis java. Semula, compiere merupakan 
h teknologi GoodYear German-walau kantor pusatnya sendiri 
 menggunakan SAP, Sejak tahun 1999, Compiere 2.0 
asikan oleh pembuatnya menjadi produk ERP yang open source. 
ai hari ini, GoodYear masih tetap menggunaka

a ai salah satu solusi ERP-nya. Dalam mepromosikan dirinya, 
iere berkampanye sebagai solusi ERP manapun. Di era merger 
kuisisi perusahaan-perusahaan ERP seperti saat ini-bisa dilihat 
ana J.D. Edwards dan PeopleSoft sudah diakuisisi oleh Oracle, 

saat ini sudah menjadi bagian dari CA, Compiere menjadi pilihan 
menjanjikan. Tidak ada merger, akuisisi atau penghentian 
mbangan yang mengancam kelangsungan hidupnya.. 

 lalu Compiere 

menarik dari Compiere apabila dibandingkan dengan ERP 

Jo
kelas dunia. Jorg adalah pengemban
s
Jorg adalah mantan direktur Oracle (1992-1997), dengan posisi 
terakhir sebagai Director of Enterprise System yang mengurusi solusi 
multi-currency. Salah satu karyanya yang sangat powerful di 
lingkungan Oracle ERP adalah kontribusinya terhadap tool kritis dalam 
implementasi Orcale ERP, yaitu Oracle Implementation Wizard, dan 
fitur Euro pada Oracle ERP (1997, Oracle Application  11.03). 
 
Sebelumnya, Compiere telah dikembangkan sejak tahun 1988, jauh 
sebelum Java lahir dan menjadi populer. Saat itu, Jorg 
mengembangkan menggunakan SmallTalk diatas Orcale 5, dan 
kerjanya belum sebaik saat ini. 
 
Fitur Lengkap
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Selain sebagai ERP siap pakai, Compiere meiliki fitur-fitur yang sangat 
bagus, seperti dukungan multi-currency, multi-company, dan multi-
platform, dimana fitur-fitur seperti ini sebelumnya hanya didapat dari 
RP kelas atas. Selain itu, ada multi-dimesional accounting, yang 

, dimana kita dimungkinkan 

ngin menerapkan ABC (Activity-based Costing). 
Pro
dan k
perfor
Sebag
memb
sering
meng
meng
disara
saja. 
 
Co
berba
terus 
Comp
meng
Order
param
kema
terlalu
otoma
 

usiness Process Platform 

odul-modul Compiere sangatlah terintegrasi, sehingga berani 
i business process platform. Modul 

eneral Ledger-nya terintegrasi penuh dengan Material Management, 

E
dapat dikatakan solusi akuntansi modern
untuk mendrill-down secara langsung setiap transaksi financial-sangat 
menarik bagi yang i

duk ERP lainnya masih menggunakan sistem akuntansi tradisional, 
ita harus mengeluarkan dana ekstra untuk membeli software 
mance measurement berbasiskan ABC-umumnya sangat mahal. 
ai ERP yang  sangat terbuka untuk dimodifikasi, Compiere 
awa persepsi baru terhadap ERP. Dimana saat ini di pasaran 
 kita dengarkan “petuah” dari para konsultan ERP yang 
atakan bahwa ERP sebaiknya jangan dimodifikasi-dengan 
atasnamakan solusi Best Practices, dimana perusahaan 
nkan agar menerima modul-modul yang tersedia, apa adanya 

mpiere menawarkan customization karena arsitekturnya 
siskan model drive architecture, yang stabil dan sampai hari ini 
melakukan penyempurnaan, dengan engine yang bernama 

iere Data Dictionary-sebuah generator aplikasi yang dapat 
hasilkan form-form transaksi, sebagai Purchase Order, Sales 
, General Ledger ataupun modul buatan sendiri. Parameter-
eter dalam Compiere sangat mudah dimodifikasi, tanpa perlu 

mpuan permrograman, kecuali untuk kebutuhan interaksi yang 
 spesifik, apakah Window atau form, akan terupgrade secara 
tis saat kita melakukan upgrade terhadap Compierenya sendiri. 

B
 
M
memposisikan dirinya sebaga
G
dan apabila ada fitur yang dirasa kurang terintegrasi dengan baik, 
Anda dapat melakukan modifikasi seperlunya. Saat ini, modul 
manufacturing dan supply chain management dari Compiere masih 
dalam tahap pengembangan. Sehingga sementara waktu ini, Compiere 
lebih ideal untuk perusahaan-perusahaan tipe UKM, trading, toko-toko, 
sampai franchiser. 
 
Untuk memahami Compiere, sebenarnya mudah sekali dan hanya 
diperlukan pemahaman dasar dari ERP dan core business process 
(proses bisnis inti). Dimana proses pemahaman ini umum bagi 

e-Business: Suatu Tinjauan Teknis dan Non-Teknis, Syamsul A Syahdan 162



perusahaan-perusahaan yang hendak mengimplementasikan ERP di 
dalam perusahaannya, mulai dari ERP kelas dunia sampai ERP 
modular. Pemahaman terhadap business process umumnya dibagi 
menjadi proses pembukuan (general ledger), pemesanan (order), 
penjurnalan (account receivable dan account payable) , pembelian 

urchasing), dan manajemen pergudangan (inventory dan material 
 proses tersebut sering disebut lima proses inti 

RP. Dalam implementasinya, ada banyak sekali praktik business 

atabase dibalik Compiere 

 Kecuali, 
endor yang bersangkutan mau mendanai proyek porting database 

 Bagi berbagai pihak yang keberatan 
embayar lisensi ke Oracle atau Sybase (Sybase gratis di lingkungan 

usus untuk ini, kestabilan 
alam pengoperasiannya menjadi tanggungjawab pemakai dan 

implementornya. 

(p
management). Lima
E
process yang spesifik, seperti implementasi Kanban, MPS, atau MRP, 
yang sering juga disebut sebagai business process untuk 
manufacturing. Banyak sekali modul tambahan selain lima modul 
tersebut, dan umumnya memiliki merk dagang sendiri. Seperti metode 
manajemen pelayanan asset, disebut sebagai Asset Management-
umumnya diterapkan pada perusahaan yang bergerak di bidang 
penyewaan yang perlu dipelihara dan bersifat aset, seperti 
refrigeration/AC dan penyewaan mobil. Asset Management ini berbeda 
tetapi mirip dengan solusi pemeliharaan aset berkala. Semua proses 
dengan spesifikasi seperti ini dalam Compiere disebut sebagai modul 
tambahan dari lima fungsi business process dasar Compiere, yang 
terdiri dari Quote-to-Cash, Requisition-to-pay, Customer Relationship 
Management, dan Supply Chain Management. 
 
Teknologi Java dan D
 
Compiere Data Dictionary-engine utama dari Compiere-dapat berjalan 
sebagai aplikasi standalone dengan menggandeng teknologi swing, 
ataupun berjalan diatas web, dengan mengusung middleware J2EE 
populer, Jboss. 
Compiere berjalan baik di lingkungan Java 1.4.2 dan Java 5.0, yang 
berarti dapat berjalan dengan baik dihampir semua OS (operating 
system) yang ada dimuka bumi ini, mulai dari linux, windows, solaris, 
unix, FreeBSD, sampai MacOS. Usaha memport Compiere agar dapat 
berjalan dengan baik diatas IBM Websphere, Oracle OCJ, Sun Java 
Application Server, ataupun dukungan terhadap IBM Java sedang 
dilakukan, tetapi rasanya akan memakan waktu cukup lama.
v
Compiere dari Oracle ke solusi DBMS yang dimilikinya. 
Secara resmi, saat ini Compiere berjalan baik di Oracle Database 9i 
dan 10g, mulai 2005, Compiere dapat berjalan di atas Sybase 12, 
tetapi masih dalam tahap beta.
m
linux), dapat menggunakan PostgreSQL. Kh
d
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ERP Generasi Baru 
 
Enterprise Resource Planning sudah menjadi solusi yang wajib 
digunakan oleh perusahaan-perusahaan skala enterprise agar 
menjalankan bisnisnya secara efisien dan efektif. Tapi seiring dengan 
perkembangan bisnis maka perusahaan saat ini juga memerlukan 
solusi yang terintegrasi baik secara internal maupun eksternal. Dari 
sini lahir ERP generasi baru. 
 
Sedikitnya ada 3 resources/sumberdaya di dalam perusahaan yang 
perlu dikelola secara benar, yaitu: 
 

• Financial/Fund Resources 
• Material Resources 
• Human Resources 

 
Untuk melakukan ini banyak perusahaan memerlukan sebuah software 

 
enamakan ERP II. 

efinisi ERP II 

enurut Gartner, ERP terdiri dari enam elemen yang berkaitan dengan 

yang membantu mereka mengelola sumberdaya itu dan menjalankan 
perusahaan secara efisien dan efektif. Software ini disebut ERP 
(Enterprise Resource Planning) atau ERM (Enterprise Resource 
Management). Inilah mengapa software ERP kebanyakan mempunyai 
3 modul utama. Financial. Logistic dan Human Resource. 
Dewasa ini orang berpikir bahwa perusahaan memerlukan lebih lebih 
dari sekadar fungsi ERP yang biasa. Mereka memerlukan ERP yang 
tidak hanya untuk efisiensi internal, tetapi berkaitan juga dengan 
proses eksternal, terhadap pelanggan dan supplier. 
Pada tahun 2001, kemudian diperbaharui tahun 2003, gartner
m
 
D
 
Gartner mendefinisikan ERP II sebagai sebuah aplikasi dan penjabaran 
strategi sebuah aplikasi dan penjabaran strategi yang memperluas 
fungsi-fungsi tradisional ERP untuk mencapai integrasi perusahaan, 
kolaborasi internal dan eksternal, proses-proses operasional dan 
financial. 
 
Elemen-elemen ERP II 
 
M
strategi bisnis, aplikasi dan teknologi. Elemen-elemen adalah: 
 

• Peran dari ERP II 
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• Domain bisnisnya 
• Fungsi-fungsi yang terkait dengan domain tersebut 
• Jenis-jenis proses yang diperlukan oleh fungsi-fungsi tersebut 
• Struktur system yang dapat menunjang proses-proses tersebut 
• Dan cara penanganan data di dalam struktur tersebut 

 
Untuk ERP II, kecuali struktur rancang bangunnya, semua elemen 
tersebut adalah pengembangan dari ERP yang lama. Peran ERP II 
merupakan perluasan dari disain ERP untuk mengoptimalkan resources 
perusahaan, ke menjabarkan informasi yang menyangkut resource 
tersebut sebagai bagian dari usaha perusahaan untuk bekerja sama 
dengan perusahaan sejenis. 
Domain ERP II berkembang melebihi ERP juga pada industri yang non-
manufacturing. Fungsi-fungsi yang terkait melampaui area 
produksi/manufacture, distribusi dan area financial, tetapi meluas 
termasuk fungsi-fungsi spesifik&khusus di dalam sektor industri 
tersebut. 
Rancang bangun yang web-centric, designed-to-integrated dari 
produk-produk ERP II sangat berbeda dari rancang bangun ERP untuk 
memungkinkan trasformasi yang lengkap. Data ERP II meluas dari ERP 
yang enterprice-centric yang berusaha menyimpan seluruh data 
erusahaan, menuju penangan distribusi data ke seluruh komunitas 

yang memperluas 
roses bisnis, membuka rancang bangun aplikasi, menyediakan 

 harus memakai aplikasi yang dapat memenuhi 

hirnya, seperi 

p
trading. ERP II adalah sebuah evolusi dari ERP 
p
fungsi-fungsi vertical-spesifik dan mampu memenuhi persyaratan 
proses-industri global. Ketika perusahaan-perusahaan menjadi lebih 
terpusat pada kompetensi inti dan menjadi bagian dari perusahaan 
virtual, mereka
persyaratan proses internal, sekaligus mampu menyediakan akses 
proses terintegrasi, self-service dan manajemen kinerja kepada 
partner bisnis. Untuk mendukung proses lanjutan ini, aplikasi-aplikasi 
juga harus diubah untuk mempermudah integrasi dan akses informasi. 
Sebagai tambahan dari proses konektivitas teknik yang disajikan oleh 
ERP II, pengguna secara berkala mencari aplikasi yang lebih sesuai 
dengan kebutuhan mereka. Persyaratan proses spesifik-vertikal ini, 
seperti disajikan dalam ERP II, akan secara terus-menerus 
mengarahkan perbedaan diantara para vendor. Ak
perusahaan-perusahaan yang ditantang untuk beroperasi sebagai 
perusahan global di dalam pasar dunia, vendors dipaksa untuk 
memberikan produk-produk yang secara kultural netral mengenai 
unsur bahasa, mata uang dan perundang-undangan. 
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ERP dalam Piramida Sistem Informasi 

nal dan sebagian level tactical. 

edia saat ini adalah MySAP ERP dari 
AP. Hal ini disebabkan karena: 

mampuan Analitis, Finance, Human 
t, Operations dan Corporation Services yang 
an dukungan SAP NetWeaver, yang 

berlandaskan Service Oriented Aschitecture Technology 

uhan industri 

yadari kebutuhan 

luas ke hampir seluruh karyawan. Karenanya, 
danya pertumbuhan kebutuhan solusi ERP yang lebih maju yang akan 

perusahaan-perusahaan berkolaborasi dan 
eningkatkan proses ERP mereka. ERP generasi baru (ERP II) 

uman Capital/Resources, Operation & Corporate Services. 

 
Kalau kita lihat piramida sitem informasi. Dimana penggunaan sistem 
informasi dikelompokan kedalam 3 kelompok, yaitu operational, 
Tactical&Startegic. Maka new generation of ERP (ERP II) akan 
menangani seluruh kebutuhan sistem informasi di semua level, 
sedangkan ERP (yang lama) biasanya hanya menangani sistem 
informasi untuk level operasio
 
Contoh ERP II 
Salah satu contoh ERP II yang ters
S

• MySAP ERP memiliki ke
Capital Managemen
terintegrasi deng

• Memberikan solusi tidak hanya untuk kebutuhan internal 
business process perusahaan, tetapi juga solusi untuk eksternal 
process yang menyangkut kolaborasi dengan customer, supplier 
& partner business lainnya. 

• Mempunyai 25 jenis solusi industri yang spesifik, yang 
memberikan proses ERP yang terbaik untuk kebut
khusus 

 
Sebelumnya sistem ERP seluruhnya didisain dengan fokus bisnis back-
end; namun jumlah perusahaan yang mulai men
akan efisiensi di dalam bidang administrative dan lingkungan operatif 
mingkat, hingga me
a
memungkinkan 
m
menangani hal inti dan kebutuhan software bisnis yang berkembang, 
apapun industrinya dan dimanapun lokasinya. ERP generasi baru akan 
memberikan pada perusahaan kontrol yang lebih baik atas aset  & 
business process, menyediakan fungsi-fungsi lengkap untuk analitics, 
finance, H
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7. 
 
Cu  
beb r h dengan 
erkembangan teknologi informasi yang semakin merambah berbagai 

ing mengelola seluruh aspek dari daur 

 yang didesain untuk mengoptimasi profitabiliti, revenue, 

CRM (Customer Relationship Management) 

stomer Relationship Management (CRM) menjadi istilah yang pada
e apa tahun terakhir ini semakin populer. Ditamba

p
aplikasi bisnis, CRM menjadi salah satu proses bisnis yang menarik 
untuk diperbincangkan. Customer Relationship Management meliputi 
semua aspek yang berkenaan dengan interaksi suatu perusahaan 
dengan pelanggannya. Hal ini bisa berupa penjualan jasa ataupun 
barang. Semuanya berawal dari kegiatan marketing terhadap 
pelanggan. Kegiatan market
hidup pelanggan, mulai dari sales, acquisition, fulfillment, hingga 
retention, seperti ditunjukkan gambar 7-1.  
 
Menurut Gartner Group, CRM adalah strategi bisnis yang fokus pada 
pelanggan
dan customer satisfaction. 
 

 
 

Gambar 7-1. Aplikasi utama dari CRM 
 
 
CRM merupakan suatu pendekatan sistematis dalam memanfaatkan 

formasi  dan juga komunikasi untuk  untuk membangun hubungan in
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yang berkesinambungan dan saling menguntungkan dengan 
prehensif dari perusahaan 

gar setiap proses dari daur hidup pelanggan itu dapat dimanfaatkan 

si CRM sekarang ini sudah cukup banyak beredar di 

 aplikasi CRM di perusahaan mereka. 
Ap a
prose
dalam
sulitny apa kali 
me k
merek
data 
memberikan laporan-laporan dari data yang dikumpulkan sehingga 
dap t
penga
Syste na pihak manajemen tidak lagi direpotkan pada urusan 

knis dalam membuat laporan dan menyusun informasi yang 

an 
alam perusahaan. Selanjutnya adalah aspek kesiapan dari sisi 
engetahuan dan keterampilan. Perusahaan perlu mengadakan 
elatihan-pelatihan dan proses belajar yang membuat karyawan lebih 
iap dalam proses implementasi CRM. 

 
Aspek kedua adalah proses dan prosedur. Dari sisi proses dan 
prosedur, perusahaan harus mendefinisikan secara lebih jelas target 

pelanggan. CRM merupakan strategi kom
a
dengan optimal. Pelanggan adalah raja. Tetapi perusahaan tidak dapat 
memberikan pelayanan yang sama kepada semua pelanggan karena 
pada kenyataannya tidak semua pelanggan memberikan keuntungan 
maksimal kepada perusahaan. Sesuai dengan hukum 80/20, di antara 
100% pelanggan yang dimiliki perusahaan, hanya sekitar 20% yang 
dapat memberikan keuntungan maksimal. 
 
Software/aplika
pasaran, kebanyakan dibuat oleh perusahaan Amerika dan Eropa yang 
lebih dulu mengimplementasikan

lik si CRM berguna bagi perusahaan dalam banyak hal. Pertama, 
s otomatisasi dari seluruh data yang ingin dipakai perusahaan 
 membangun database pelanggan. Dapat dibayangkan betapa 
a mengumpulkan data-data pelanggan, mencatat ber

re a menghubungi perusahaan dalam satu bulan, berapa kali 
a menggunakan produk atau layanan perusahaan, dan berbagai 
lain jika dilakukan secara manual. Kedua, aplikasi CRM 

a  menjadi informasi yang berguna bagi manajemen untuk proses 
mbilan keputusan. Aplikasi CRM akan menjadi Decision Support 
m, dima

te
dibutuhkan. Namun demikian, inisiatif CRM pada perusahaan tidaklah 
semata hanya berhenti pada implementasi aplikasi CRM. Aplikasi CRM 
hanyalah sekedar teknologi yang menjadi alat (tool) bagi perusahaan. 
Untuk menjamin implementasi CRM yang sukses, banyak faktor harus 
dibenahi terlebih dahulu oleh perusahaan. 
Ada 3 aspek penting yang perlu dibenahi perusahaan dalam proses 
implementasi CRM: (1) orang. (2) proses dan prosedur, dan (3) sistem 
dan teknologi (gambar 7-2).  
 
Aspek pertama, orang meliputi internalisasi cara berpikir orang 
tentang bagaimana melayani konsumen. Visi implementasi CRM harus 
jelas terlebih dahulu dan dipahami secara benar oleh semua karyaw
d
p
p
s
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market yang akan dibidik dan prosedur perusahaan secara lebih rinci 
r karyawan yang 

erhubungan langsung dengan konsumen memiliki aturan yang jelas 
dalam melayani konsumen. Hal ini penting aga
b
tentang bagaimana melayani pelanggan mereka. 
Selain itu, satu hal yang juga penting adalah bagaimana perusahaan 
menghubungkan antara kepuasan pelanggan dengan kinerja karyawan. 
Artinya, tidak hanya menjadi slogan dan jargon, tetapi proses layanan 
pelanggan menjadi sistem yang harus dijalankan oleh seluruh 
karyawan.  
 

 
Gambar 7-2. Pilar CRM 

 
 
 
Aspek ketiga, strategi pemilihan dan pengembangan teknologi CRM. 
Perusahaan perlu membuat cetak biru tentang teknologi CRM seperti 
apa yang akan digunakan, bagaimana proses implementasinya, 
training, dan juga penerapannya yang berhubungan dengan sistem 
yang sudah ada sekarang. 
Pada aspek implementasi ini, sebelum mengimplementasikan ke 
seluruh perusahaan, perlu dilakukan proyek percontohan implementasi 

dan menyeluruh. Proyek percontohan
i penting ag apat 

berjalan den Relationship 
anagement (CRM) di banyak perusahaan ke depannya akan semakin 
anyak dilakukan, terutama disebabkan oleh persaingan antar 

yang dievaluasi secara intensif 
in

 
ar menjaga proses implementasi keseluruhan d

gan sukses. Implementasi Customer 
M
b
perusahaan yang semakin ketat dan juga tuntutan konsumen yang 
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semakin tinggi. Walaupun ada biaya yang harus dikeluarkan oleh 
perusahaan, tetapi dibandingkan potensi keuntungan yang diperoleh 
tentu saja dapat dihitung sebagai investasi yang menguntungkan. 
Implementasi CRM pada akhirnya tidak hanya menyangkut teknologi, 
tetapi lebih pada strategi perusahaan secara keseluruhan. Strategi ini 
menyangkut persiapan karyawan perusahaan dan persiapan prosedur 
yang benar dalam proses pelayanan untuk kepuasan pelanggan. 
Teknologi pada akhirnya adalah lebih sebagai alat agar implementasi 
CRM berjalan dengan sukses, walaupun sebaliknya tanpa dukungan 

knologi yang memadai, akan sulit mengimplementasikan CRM yang te
komprehensif bagi sebuah perusahaan. 
 
CRM menggunakan teknologi informasi untuk membuat sistem 
perusahaan lintas fungsi yang mengintegrasikan dan mengotomasi 
berbagai proses layanan pelanggan di dalam penjualan, pemasaran, 
dan layanan produk yang dapat berinteraksi dengan pelanggan 
perusahaan. Sistem CRM ini terdiri dari modul software yang 
melakukan aktivitas bisnis seperti proses front-office. Software CRM 
menyediakan tool yang membuat bisnis dan karyawannya untuk 
menyediakan layanan kepada pelanggan secara cepat, tepat, bebas 
dan konsisten.  
 
 

 
 

Gambar 7-3. Pendorong dan Penghalang Implementasi CRM 
 

e-Business: Suatu Tinjauan Teknis dan Non-Teknis, Syamsul A Syahdan 170



Meskipun kemajuan teknologi komunikasi informasi telah menjadi 
pendorong utama di dalam implementasi CRM di dalam suatu 
perusahaan, namun masih ada beberapa hal yang menjadi pendorong 
dan penghalang yang perlu dipertimbangkan bagi penerapan CRM 

management adalah: 

1. Sales. Software ini menelusuri kontak pelanggan dan siklus 
hidup dari pelanggan untuk cross-selling dan up-selling. Sebagai 
contoh, CRM akan mengingatkan bank sales representatif untuk 
memanggil pelanggan yang membuat deposit yang besar untuk 
menawarkan kepadanya layanan investasi dan program kredit 
utama. 

 
 

secara lebih menyeluruh dan berhasil, seperti ditunjukkan pada 
gambar 7-3. 
 
Modul-modul utama yang harus ada di dalam aplikasi customer 
relationship 
 

 
 

Gambar 7-4. CRM Customer and Produk Matrix 
 
 

2. Direct Marketing and Fulfillment. Software CRM dapat 
mengotomasi tugas-tugas seperti manajemen respon, 
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penjadwalan kontak sales, menyediakan informasi terhadap 
calon pelanggan dan pelanggan. 

3. Customer Service and Support. CRM membantu manajer 
customer service secara cepat membuat, menunjuk, dan 
mengelola permintaan layanan. Software Help Desk 
membimbing representatif customer service di dalam menolong 
pelanggan yang mempunyai problem dengan suatu produk atau 
service, dengan cara menyediakan data layanan yang relevan 
dan usulan bagi pemecahan problem. 

 
 
9.1. Konsep CRM 

CRM. Ada banyak alasan mengapa perusahaan perlu 
membangun database pelanggan yang kuat. Pertama, database 
pelanggan adalah salah satu aset utama perusahaan, yang juga 
dapat dihitung performa-nya sebagaimana performa finansial yang 
lain. Kedua, database pelanggan dapat dijadikan ukuran 
tentang ”nilai perusahaan sekarang”, dan kemungkinan 
performanya di masa mendatang. 

 
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana database pelanggan 
dibangun? Untuk perusahaan yang menangani pelanggan corporate, 
mungkin akan lebih mudah karena jumlah pelanggannya yang lebih 
terbatas. Tetapi bagi perusahaan yang menangani pelanggan retail 
tentu saja dibutuhkan sistem dan prosedur pengumpulan database 
yang lebih kompleks. 

 
Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan database 
pelanggan. Misalnya, melalui pengembalian kartu garansi yang 
harus diisi data lengkap pelanggan, melalui form aplikasi untuk 
pengajuan kredit ataupun permintaan suatu layanan, dan yang
paling populer tentu saja adalah dengan menerbitkan kartu 

n 
dengan perusahaan dengan bebagai macam media, yang dapat 
dijadikan sebagai media untuk membangun database pelanggan. 

 
Aktifitas CRM pada dasarnya bertujuan agar perusahaan dapat 
mengenali pelanggan secara lebih detail dan melayani mereka sesuai 
kebutuhannya. Secara umum, beberapa aktifitas utama dari konsep 
CRM adalah sebagai berikut: 
 
1. Membangun database pelanggan yang kuat 

Database pelanggan yang kuat merupakan kunci utama 
pelaksanaan 

 

keanggotaan. Gambar 7-5 menunjukkan interaksi pelangga
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Gambar 7-5.  Contoh Interaksi Pelanggan 

 
 

Beberapa perusahaan retail besar di Indonesia menerbitkan kartu 
keanggotaan untuk kepentingan pemasaran mereka. Matahari 
menerbitkan Matahari Club Card, Makro menerbitkan Kartu Anggota 
Makro, Alfa menerbitkan Alfa Family Club, dan belakangan 
Carrefour menerbitkan Kartu Belanja yang sekaligus berfungsi 
sebagai kartu kredit bekerja sama dengan GE Finance. 

 
Beberapa contoh lain di antaranya adalah Telkomsel yang 
mengeluarkan layanan SimpatiZone untuk pelanggan pra bayarnya. 
Ini dilakukan karena yang terdaftar di Telkomsel tentu saja adalah 
pelanggan pasca bayar, sementara pelanggan pra bayar tidak 
terdaftar profilnya. 

 
Salah satu faktor penting agar pelanggan memberikan data-
datanya kepada perusahaan adalah penawaran benefit untuk 
pelang an juga 
diskon jika mereka menjadi anggota. Telkomsel memberikan 
keuntungan kepada pelanggan Simpati jika kartu mereka hilang 

ha

gan. Kebanyakan ritel memberikan reward point d

dan pelanggan masih dapat memakai nomor yang sama dengan 
nya membayar 50% dari harga kartu perdana.  
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Gambar 7-6. Pulau Informasi Pelanggan 
 
 

Gambar 7-6 dan 7-7, menunjukkan cara atau saluran yang dapat 
digunakan untuk melakukan hubungan dengan pelanggan, bisa 
dengan menggunakan direct mail, internet, tele-marketing, 
customer service dan field sales.  

 
Langkah selanjutnya adalah membuat profil dari masing-masing 

2. 

adalah membuat profil dari masing-masing 

pelanggan. Ini sebenarnya pengembangan lebih lanjut dari proses 
segmentasi konsumen yang sudah dilakukan perusahaan. 

 
 

Membuat profil dari setiap pelanggan 
 

Langkah selanjutnya 
pelanggan. Ini sebenarnya pengembangan lebih lanjut dari proses 
segmentasi konsumen yang sudah dilakukan perusahaan. 
Profil pelanggan menyangkut segala aktifitas yang dilakukan oleh 
pelanggan mengenai penggunaan produk ataupun layanan 
perusahaan. Profil pelanggan akan memberikan gambaran tentang 
kebutuhan, keinginan, dan juga concern mereka tentang produk 
atau layanan perusahaan.  

e-Business: Suatu Tinjauan Teknis dan Non-Teknis, Syamsul A Syahdan 174



 
 

Gambar 7-7. Komponen-komponen Fungsi dan Informasi 
Pelanggan
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Ada 2 hal yang dapat menjadi parameter perusahaan dalam 
menentukan profiling pelanggan: pertama adalah usage, dan 
kedua adalah uses. Usage menyangkut seberapa banyak mereka 
menggunakan produk atau layanan perusahaan, kapan 
menggunakannya, dan produk atau layanan apa saja yang 
digunakan. Sedangkan uses menyangkut bagaimana pelanggan 
memakai produk atau jasa perusahaan. Digabungkan dengan data-
data demografis, psikografis, dan berbagai data pendukung lain, 
profiling semacam ini akan memberikan gambaran yang lebih 
komprehensif tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan. Profil 
inilah yang kemudian dapat dipakai oleh perusahaan untuk 
menentukan aktifitas marketing seperti apa yang cocok 
diaplikasikan kepada pelanggan. 

 
 

3. Analisis Profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan 
 

Dalam analisis profitabilitas, ada 2 hal yang dinilai dari masing-
masing pelanggan. Pertama adalah penerimaan (revenue) yang 
dihasilkan da lah biaya 
(cost) yang harus dikeluarkan untuk melayani masing-masing 
pelanggan. Aspek revenue dilihat dari beberapa hal: 

t pada tahun-tahun mendatang.  
Kemungkinan penggunaan produk atau layanan lain yang 

 
ulai dari 

biaya akuisisi (acquisition cost) hingga biaya untuk 
mempertahankan mereka (retention cost). Satu lagi biaya yang 

ity cost, biaya dari 
kesempatan yang hilang karena melayani pelanggan tersebut. 

at mulai 

nggan. 
 
 

ri masing-masing pelanggan, dan kedua ada

• Dari penggunaan produk atau layanan perusahaan yang 
mereka konsumsi sekarang. 

• Menghitung seberapa banyak kemungkinan penggunaan 
produk atau layanan tersebu

• 
disediakan perusahaan. 

Sedangkan dari aspek biaya, yang perlu dihitung adalah m

perlu diperhitungkan adalah opportun

 
Dengan menghitung dan membandingkan antara aspek penerimaan 
dan biaya yang harus dikeluarkan, perusahaan dap
memilah pelanggan mana yang memberikan keuntungan yang lebih 
banyak dan mana yang tidak terlalu memberikan keuntungan yang 
besar. Pemilahan ini akan menjadi alat yang penting agar 
perusahaan dapat memberikan layanan yang sesuai dengan tingkat 
profitabilitas dari setiap pela
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4. Interaksi dengan pelanggan yang lebih targeted dan 
customized 

 
Dengan profil yang lebih jelas, perusahaan akan lebih mudah untuk 
melihat kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap pelanggan. 
Informasi ini tentu saja akan memudahkan perusahaan untuk 
memberikan penawaran tentang produk dan layanan yang 
disesuaikan kebutuhan mereka. Dengan tingkat kebutuhan yang 
dipetakan, perusahaan juga dapat memberikan komunikasi 
pemasaran terpadu yang lebih personal dan customized. Pelanggan 
akan lebih merasa diperlakukan secara individual yang tentu saja 
akan memberikan pengalaman yang lebih menarik dan mendukung 
proses kepuasan pelanggan. Dan tentu saja untuk jangka panjang 
adalah bagaimana hal tersebut dapat menciptakan loyalitas 
pelanggan untuk terus memakai produk atau layanan perusahaan. 

 
Selain aktifitas komunikasi yang lebih targeted, perusahaan juga 
dapat memberikan penawaran produk ataupun layanan yang secara 
khusus didesain berbeda untuk setiap pelanggan. Dengan demikian 
karena perusahaan sudah dapat mengenali kebutuhan pelanggan, 
tentunya akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan respon 
dan transaksi. 

 
Berhubungan dengan hal di atas, perusahaan dapat mendesain 
program loyalitas (loyalty program) yang sesuai untuk 
pelanggannya. Program loyalitas ini akan sangat membantu 
perusahaan di dalam mempertahankan pelanggan, meningkatkan 
kepuasan, dan menjaga agar pelanggan tidak tergiur oleh berbagai 
tawaran yang diberikan oleh kompetitor laon. 

 
Program customer retention inilah yang menjadi salah inti utama 
dari aktifitas Customer Relationship Management (CRM). Paradigma 
dan cara berpikir perusahaan tidak lagi didominasi pada bagaimana 
mendapatkan pelanggan baru, tetapi lebih ke bagaimana 
mempertahankan pelanggan lama. Karena menurut survey, biaya 
untuk mempertahankan pelanggan lama jauh lebih murah dari 
biaya untuk mendapatkan pelanggan baru. Apalagi, pelanggan lama 
mempunyai potensi yang besar bukan hanya dalam penggunaan 
produk atau layanan perusahaan yang mereka pakai sekarang, 
tetapi juga produk dan layanan perusahaan yang lain. Asal 

roduk atau layanan yang berbeda melalui cross selling 
ataupun up selling. 

 

pelanggan puas, perusahaan punya potensi untuk melakukan 
penjualan p
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. Jenis Aplikasi CRM 

a beberapa jenis aplikasi CRM yang saat ini telah banyak beredar 
 dipergunakan di banyak perusahaan, yaitu: 

Business Inteligence 

Solusi Business Inteligence mengintegrasikan data dari berbagai 
sumber-sumber perusahaan (enterprise sources) dan 
mentransformasikannya ke key terdekat yang memungkinkan 
para eksekutif, manajer dan karyawan terdepan (front-line 
employees) untuk melakukan

7.2
 
Ad
dan
 
1. 
 

 tindakan/aksi yang mengarah 
epada peningkatan yang dramatis dalam kinerja bisnisnya. 

 

 

ya pada skala 

ya ation solutions juga membantu 

em  

ter
 

 
3. 
 

ngan 
engijinkan mereka dapat berinteraksi dengan customer dalam 

an mengoptimalisasi strategi 
melalui testing, measurem nt, dan feedback yang 
berkesinambungan. 

k

2. Sales Force Automation 

Solusi Sales Force Automation menawarkan sedikit pilihan dari 
banyaknya aplikasi terintegrasi yang dialokasikan untuk 
kebutuhan penjualan. Organisasi (baca departemen) penjualan 
akan meningkat pendapatannya secara lebih cepat, terprediksi, 
dan menguntungkan dengan bantuan yang fokusn
profesional sesuai dengan persetujuan yang tepat pada waktu 

ng tepat. Sales force autom
menyediakan integrated sales oppurtunity analytics dan 

bedded support untuk sales best practices, memungkinkan
departemen penjualan untuk secara konstan meraih performace 

baik. 

Marketing Automation 

Marketing applications memungkinkan organisasi untuk 
meningkatkan value dari setiap hubungan customer, de
m
sebuah cara yang mencerminkan pengertian yang mendalam 
dari kebutuhan dan keinginan mereka yang unik. Ini 
mengintegrasikan application family yang memberikan sebuah 
closed-loop solution lengkap yang memungkinkan organisasi 
agar lebih baik dalam memahami customers mereka; secara 
sempurna menampilkan persaingan personal yang synchron 
menerjang semua channels d

e
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Call Cente4. r and Service 

 

 
eningkatkan produktifitas layanan secara umum. 

Call Center dan Service applications membantu dalam kegiatan 
optimalisasi proses service dan menyediakan pekerja informasi 
dan tools yang mereka butuhkan untuk mengirimkan 
pengalaman customer terbaik yang memungkinkan organisasi 
untuk berinteraksi dengan customers lebih profesional dan 
konsisten menembus semua touch points, termasuk telephone, 
email, wireless devices, face to face, dan melalui web. Dalam 
memberikan kemungkinan kepada perusahaan untuk 
mengirimkan personalised servicenya menjelajah semua 
channels komunikasi, call center dan service apllications yang 
memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kepuasan 
pelanggan, mereduksi biaya setiap kontaknya, dan
m
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Gambar 7-7 ari Aplikasi CRM .  Arsitektur lengkap d
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Automation
 

Gambar 7-8. Web-Based Sales Force 



CRM, yang merupakan evolusi dari sales force automation (SFA), 
kini terus berkembang. Sebelumnya, aplikasi ini membantu 
interaksi dengan pelanggan, seperti pertemuan, korespondensi 
atau percakapan telepon. Kontennya bermacam-macam, mulai 
dari transfer informasi, proposal, kontrak, penanganan masalah 
hingga sekedar courtesy call atau visit. 
Tak pelak, hal itu membuat perusahaan kebanjiran data. Kalau 
dulu datanya dikelola secara terpisah, dengan sistem dan 
database terpencar-pencar, dengan CRM menjadi terpusat dan 
lebih mudah dikelola. Sayangnya, tidak banyak perusahaan yang 
mengolah dan memanfaatkan lebih jauh data itu agar lebih 
bernilai. 
 
Tak heran, saat ini, baik vendor maupun perusahaan mencari 
peluang memeras nilai CRM lebih tinggi lagi, dengan 
memadukannya dengan teknologi pengolahan data, seperti 
business intelligence (BI). Menurut Laura, sebagian besar 
teknologi BI yang diaplikasikan ke CRM adalah data mining, 
analisis dan reporting tools, yang biasa digunakan unt
mereview data dan memvalidasi berbagai keputusan yang 
diambil. 

 

7.3. Pertimbangan memilih CRM 

Tahun 2004 tercatat sebagai tahun bersejarah bagi kiprah solusi 
customer relationship management (CRM). Pada tanggal 23 Juni 2004, 
Salesforce.com menawarkan 10 persen sahamnya ke publik melalui 
bursa saham New York (NYSE). Ini adalah pertama kalinya suatu 
perusahaan penyedia piranti lunak hosted CRM go public , setelah 
penawaran saham perdananya (IPO) sempat tertunda beberapa kali.  

Beberapa bulan kemudian, langkah Salesforce.com ini diikuti penyedia 
hosted CRM lainnya, RightNow Technologies Inc., yang melakukan IPO 
di NASDAQ Agustus 2004. Go public-nya kedua perusahaan teknologi 
ini membawa warna baru, dan mungkin kegairahan baru di bisnis  
application service provider (ASP). Apalagi, kedua perusahaan itu 
mengkhususkan diri menawarkan aplikasi CRM, yang dulu dicibir 
sebagai hype belaka, dan identik dengan kegagalan dan biaya tinggi.  

CRM, sebagai suatu konsep dan teknologi, boleh dibilang cukup 
banyak memakan asam garam. Sekali waktu ia dipuji, namun di lain 
kesempatan ia dicemoohkan. Dan perjalanan CRM ke depan, 
nampaknya akan tetap penuh warna. Hal itu dibuktikan dengan 

uk 
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perdebatan hangat selama dua tahun belakangan ini, dan mungkin 
akan semakin marak di tahun 2005, mengenai “dimana” CRM harus 
ditempatkan: apakah teknologi itu digelar in-house atau menyewanya, 
dengan mengalihdayakan penerapannya ke suatu perusahaan ASP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7-9. Pendapatan Penjualan CRM 
 
Namun, ketika teknologi ini semakin matang dan proven, polarisasi 
antara kedua fraksi ini pun semakin mengecil. Pasalnya, berbagai 
pihak semakin sadar bahwa prinsip no one size fits all berlaku. Bahkan, 
kedua model ini saling berdampingan di banyak perusahaan besar, 
untuk menjawab berbagai kebutuhan perusahaan maupun divisi yang 
berbeda-beda. Yang menarik, beberapa vendor CRM tradisional, begitu 
menyaksikan popularitas model hosted dan menyadari manfaatnya 
bagi pelanggan, kini mulai menyediakan piranti lunak buatannya 
melalui model ini. Perusahaan kini lebih banyak memiliki opsi CRM, 
dan juga kemungkinan keberhasilan yang lebih besar berkat 
perencanaan yang lebih baik, pilhan yang beragam, harapan yang 
wajar, dan pengalaman yang lebih kaya.  

Berbagai perusahaan, khususnya di AS, kini semakin banyak 
menyertakan pihan model hosted delivery . Ini sesungguhnya hal yang 
wajar, karena siapa yang yang tidak tergiur dengan apa yang 
ditawarkan model hosted CRM, misalnya total cost of ownership (TCO) 
yang lebih rendah, return on investment (ROI) yang lebih cepat, dsb.  

Beberapa perusahaan riset pun menaruh harapan tinggi terhadap 
pertumbuhan hosted CRM. Gartner Inc. misalnya, memperkirakan 



bahwa
setida
33 pe
hoste
2005 
applic  

Poten
vendo
CRM, 

Tengok saja Siebel Systems Inc., pemimpin pasar solusi CRM. Meski 
sang CEO-nya, Tom Siebel sempat berkata model hosted delivery 
bakal 
ini m
pasar
itu, b
renca
Inc., F

Tidak sulit untuk melihat mengapa para vendor tradisional itu ingin 
engikuti jejak para penyedia jasa hosted CRM. Sederhana saja, 

model hantaran baru berarti potensi pendapatan baru pula. Tapi, hal 
M akan ditinggalkan begitu saja. 

Karena seperti yang disebutkan di atas, tidak ada one size fits all .  

 
saja. Tanpa adopsi pengguna, CRM tidak jalan.”  

 
management, pipeline management, and email management,” ujarnya. 

 tahun 2009, berbagai perusahaan akan mengeluarkan 
knya 1 miliar dolar untuk CRM dalam bentuk jasa. Dan, sekitar 
rsen dari seluruh jumlah perusahaan UKM akan memilih model 
d CRM. Sementara itu, Forrester Research memprediksi di tahun 
ini, 13 persen dari seluruh pendapatan CRM berasal dari hosted 
ation , naik dari 7 persen di tahun 2002.

si hosted CRM yang menjanjikan ini tak urung membuat vendor-
r tradisional CRM, yang umumnya menawarkan solusi in-house 
tergiur untuk turut mencicipi kue pasar hosted CRM. 

mengalami nasib malang, toh pada tahun 2003 lalu perusahaan 
engakuisisi satu vendor hosted CRM, sebagai modal terjun ke 
 ini. Tak hanya itu, Siebel pun membangun sendiri aplikasi. Sejak 
eberapa vendor tradisional lain ramai-ramai mengumumkan 

na turut menggarap pasar tersebut. Sebut saja Kana Software 
rontRange Solution, Saleslogix, dan beberapa vendor lainnya.  

m

itu tidak berarti model in-house CR

“Saya kira model hosted ini tidak akan mengambil alih permainan, 
karena untuk menerapkan CRM tidak cuma satu cara saja,” ujar Erin 
Kinikin, vice president Forrester Research . “Memang para pemain 
hosted memiliki kelebihan dibandingkan lainnya, yaitu mereka bisa 
menyediakan sistem yang mudah dijalankan dan digunakan siapa

“Minat perusahaan terhadap model hosted CRM memang besar,” 
timpal Esteban Kolsky, seorang analis di Gartner. Menurut dia, model 
on-demand ini menarik pihak-pihak yang dikecewakan oleh proyek 
CRM in-house yang mahal, tapi tidak memberikan hasil yang 
diharapkan. “Hosting merupakan pilihan menarik, khususnya bagi 
perusahaan yang mencari aplikasi-aplikasi taktis, seperti campaign

Model CRM apa yang dipilih perusahaan, tentu saja sangat bergantung 
pada kebutuhan dan kondisi masing-masing. Misalnya, apakah mereka 
memiliki divisi TI tersendiri? Apakah mereka memerlukan banyak 
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penyesuaian pada aplikasinya, dan jika ya, apakah mereka memiliki 
programer sendiri? Apakah mereka memiliki banyak staf lapangan? 
Apakah mereka memiliki sistem back-office yang dibutuhkan untuk 
diintegrasikan dengan fungsionalitas front-office baru? Seperti apa 
batasan-batasan keamanannya? Jawaban-jawaban terhadap 
ert atan 
eperti apa yang akan diambil. 

.3.1. Hosted CRM vs in-House CRM 

ari sejumlah pertimbangan yang ada ketika memilih suatu model 
enggelaran CRM, waktu implementasi dan biaya menempati urutan 
ratas. Jika suatu perusahaan memerlukan piranti lunak customer-
lated bisa digelar cepat, dengan ROI lebih cepat, solusi hosted bisa 
enjadi pilihan sangat menarik. Sekalipun mereka harus 
engorbankan berbagai keuntungan yang hanya bisa diberikan jika 
ereka memiliki CRM sendiri – misalnya kontrol penuh dan 

ustomisasi yang canggih – setidaknya mereka tidak perlu memiliki 
umberdaya TI sendiri atau membeli perangkat keras yang mahal 
ntuk bisa menjalankannya. Hal itu tentu sangat menarik bagi pasar 
id-market dan perusahaan-perusahaan kecil, yang mungkin saja 

tidak memil ndiri untuk 
enggelar CRM in-house  

p anyaan di atas seharusnya menjadi pertimbangan pendek
s

7

D
p
te
re
m
m
m
k
s
u
m

iki kapasitas maupun sumberdaya TI se
m
 
Tabel 7.1. Hosted vs in-house CRM 
   ASP Software 
Biaya Biaya awal murah  Dalam tiga tahun lebih murah  
Fleksibilitas Mudah di-customized, 

tapi opsinya terbatas  
Lebih fleksibel, tapi cenderung mudah 
overcustomized  

Staf 
pendukung  

Biasanya cuma 
membutuhkan satu orang 
administrator bisnis  

Membutuhkan staf bisnis dan TI, tapi 
implementasi besar memiliki skala 
ekonomis lebih baik 

Secara 
keseluruhan  

Lebih mudah dikelola  Mengendalikan aplikasi sepenuhnya  

sumber: Forrester Research 

“Dengan model hosted, bisa dimulai dengan lima atau 10 pengguna 
sebagai pilot project-nya. Jika berhasil, bisa diperluae lebih lanjut ke 
dalam perusahaan. Dalam kasus ini, keunggulan model hosted adalah 
kita tidak mengalami kerugian besar jika suatu ketika terpaksa 
“membuangnya”, dibanding jika Anda sudah mengucurkan jutaan 
dolar untuk penerapan solusi Siebel.  

Menurut Tien Tzuo, senior vice president marketing , Salesforce.com, 
dulu, CRM merupakan proyek TI yang selalu memakan banyak dana 
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dan upaya. “Banyak perusahaan menghabiskan dana hingga 30 juta 
dolar atau lebih untuk penerapan CRM-nya, namun tak satu pun 
menggunakannya, atau solusi tidak bekerja seperti yang diinginkan, 
atau perusahaan mengalami perubahan ketika proyek masih berjalan,” 
paparnya.  

Dengan on-demand atau hosted CRM, perusahaan bisa memasukkan 

rasi untuk 
keuangan. Tujuh dari 70 divisi perusahaan tersebut telah menerapkan 

n 
kontrol, sesuatu yang mereka dapatkan jika menjalankan piranti 

tu 
untuk menggelar suatu aplikasi in-house , atau menggelar aplikasi 

Sedang cost-of-ownership- nya mungkin sedikit lebih pelik. Logis jika 

Menurut Herbert, sebagian besar perusahaan yang memilih opsi 

berapapun ukuran dan kompleksitas yang mereka ingin tangani, dan 
tumbuh berkembang dari situ. Salah satu klien Salesforce.com, yaitu 
SunGard, suatu perusahaan penyedia solusi terinteg

Salesforce.com secara terpisah. Ketika CEO-nya mendapat keterangan 
mengenai penarapannya, dan memutuskan bahwa hasilnya terbukti, 
hal itu cukup memberi alasan untuk menggelar CRM secara luas di 
perusahaan. Kini, aplikasi Salesforce.com digunakan oleh 725 
pengguna di 30 divisi dari 40 divisi yang direncanakan. Ke depan, 
akan berkembang menjadi 1.000 pengguna.  

Tentu saja, masih banyak perusahaan yang tidak ingin menyerahka

lunaknya sendiri. Beberapa perusahaan merasa bahwa dengan 
menggelar aplikasi terintegrasi dan highly customizable 
memungkinkan mereka mendiferensiasikan diri terhadap para 
pesaingnya. Para pakar mengatakan, jika suatu perusahaan memiliki 
kebutuhan integrasi dan kustomisasi yang kompleks, dan cukup wak

secara bertahap untuk membentuk ssuatu aplikasi terpadu, maka 
kebutuhan tersebut akan lebih terpenuhi dengan menggelar aplikasi 
secara in-house. Masalah keamanan dan batasan regulasi yang 
terdapat di beberapa industri vertikal juga merupakan faktor lain yang 
mendorong penggelaran aplikasi secara in-house.  

dikatakan bahwa dalam hal biaya, solusi on-demand memang 
menggiurkan. Tidak saja para calon pelanggan potensial biasanya 
mendapat free-trial , tapi mereka juga tidak perlu berinvestasi pada 
hardware atau memasukkan faktor personal TI dalam perencanaan 
anggaran. Selain itu juga selalu mendapatkan upgrade sebagai bagian 
dari biaya berlangganannya.  

hosting mampu menangani perubahan-perubahan sistem yang 
diperlukan dengan cukup satu orang business administrator . Namun, 
di sisi lain, sebenarnya biaya untuk model in-house dan licensed akan 
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terus menurun, dan akhirnya pelanggan hanya perlu membayar 
maintenance fee saja. Besarnya bisa setara dengan fee bulanan yang 
dibayarkan untuk model hosted application . Menurut Kolsky dari 
Gartner, perbedaan biaya antara keduan model ini nantinya akan 
setara kurang lebih pada tahun ketiga.  

Meski begitu, para vendor hosted application mengatakan bahwa 
perbandingan biaya semacam itu cenderung menyesatkan, karena itu 

aan tidak perlu melakukan 
perubahan pada penerapan aplikasi in-house- nya, selain upgrade 

rd, tool dan opsi konfigurasi.  

ss perlu diubah (dalam suatu solusi 
hosted ), seorang staf non-TI biasanya dapat melakukannya sendiri. 
Mereka tetap memerlukan pelatihan  latar 
b  at

N  su
d sik
C i dijala use a 
dilakukan pada model hosted lebih terbatas.  

Masalah kustomisasi bukannya tidak mendapat perhatian dari para 

erilis versi on-demand pertama 
khusus industri untuk industri periklanan/media, otomotif, pembiayaan 

dibuat dengan asumsi bahwa perusah

standar yang diperoleh.  

Ketika model hosted pertama kali masuk dasar, mereka datang 
dengan anggapan bahwa perusahaan cukup bisa menerima penerapan 
standar (yang bisa digunakan semua jenis perusahaan). 
Bagaimanapun juga, aplikasi-aplikasi hosted perlu mensasar berbagai 
jenis pelanggan dan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak 
membutuhkan pemrograman yang ekstensif untuk mengubahnya.  

Namun, para vendor aplikasi hosted kini semakin banyak menawarkan 
opsi kustomisasi yang lebih luas. Perubahannya pun, biasanya, bisa 
diimplementasikan oleh seorang business administrator, dengan 
memanfaatkan built-in wiza

“Jika suatu workflow sales proce

, namun tidak dibutuhkan
elakang TI au ketrampilan pemrograman,” ujar Herbert.  

amun, jika
iotomatisa

atu perusahaan memili
an, menurut Herbert, a

ki proses bisnis yang rumit untuk 
kan lebih masuk akal jika produk 

RM in nkan secara in-ho , karena kustomisasi yang bis

vendor. Apalagi, tren ke depan aplikasi tidak lagi mengarah ke aplikasi 
horisontal, tetapi vertikal, yang lebih spesifik mengarah ke kebutuhan 
industri tertentu. Makanya tak heran, jika tahun lalu beberapa vendor 
hosted CRM mulai mengeluarkan aplikasi-aplikasi vertikalnya.  

Salesnet Inc. misalnya, tahun lalu m

komersial dan layanan telekomunikasi, karena disadari bahwa CRM 
bukanlah pendekatan one-size-fits-all.  
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Salesnet juga berharap bisa memperluas fitur CRM-nya lebih dari 
sekedar sales force automation , tetapi juga marketing and campaign 
management, customer service tools, compensation management dan 
banyak lagi.  

Salesforce.com pun tak ketinggalan untuk membuat produk CRM-nya 

uti jejak Salesforce.com 
dan RightNow Technologies, menawarkan sahamnya ke publik. Para 

 hosted CRM dalam 
hal revenue memang masih terbilang kecil,” ujar Kinikin. Namun, ia 

l dan sulit digunakan, menjadi solusi 
fleksibel, murah, dengan penerapan cepat. Apalagi, menurut Kinikin, 

dapat dikustomisasi. Tahun lalu, perusahaan ini merilis 
Customforce.com dan Supportforce.com. Solusi terakhir ini 
memungkinkan para kliennya mengelola dan membagi informasi 
layanan pelangganya ke seluruh kanal pendukungnya. Semua proses 
kustomisasi dilakukan melalui web. Sebelumnya, Salesforce.com juga 
telah merilis sforce, semacam development kit bagi para pengembang 
piranti lunak untuk melakukan kustomisasi dan mempermudah 
integrasi sesuai kebutuhan perusahaannya.  

Memasuki 2005 ini, tren hosted CRM diperkirakan semakin hot. 
Beberapa vendor diperkirakan akan mengik

eksekutif sudah mengungkapkan niatnya untuk mempertimbangkan go 
public di tahun 2005. FrontRange Solutions, yang sudah terdaftar di 
bursa saham Afrika Selatan, juga dikabarkan akan menawarkan 
sahamnya di bursa AS.  

Di sisi pasar hosted CRM, pasar menengah masih menjadi target 
utama. “Kami masih melihat CRM sebagian besar diterapkan di pasar 
menengah atas, dimana perusahaannya memiliki paling sedikit 50 
tenaga penjual atau pelayanan,” ujar Kinikin dari Forrester Research.  

Menurut dia, saat ini total penjualan hosted CRM baru sekitar 200 juta 
dolar, dibandingkan 2,8 miliar dolar yang dibelanjakan untuk lisensi 
piranti lunak CRM. “Ini memperlihatkan pendekatan

menambahkan, penjualan hosted CRM berkembang dengan tingkat 
pertumbuhan 20 sampai 30 persen setahunnya, sementara penjualan 
produk-produk CRM tradisional cenderung flat dan, bahkan, menurun.  

Meski begitu, peristiwa go public -nya beberapa vendor aplikasi hosted 
di atas tak dapat dipungkiri membawa angin segar untuk perubahan 
citra CRM, dari solusi maha

beberapa pemain besar, seperti SAP dan Microsoft bukan tidak 
mungkin akan menjajal pasar hosted CRM. Nah, kalau sudah begini, 
pertarungan di ring hosted CRM tentu akan semakin menarik. 
 

e-Business: Suatu Tinjauan Teknis dan Non-Teknis, Syamsul A Syahdan 188



7.3.2. Operational CRM vs Analystical CRM 
 
Penerapan aplikasi CRM memiliki dua aspek, yakni operasional dan 
analitik. Mana yang harus diterapkan terlebih dahulu. Bagaimana 
pengalaman perusahaan yang sudah menerapkannya? 

 baru, tetapi mempertahankan pelanggan 
lama dan mengenalnya lebih dekat.  

Penerapan teknologi informasi (TI) di perusahaan jasa keuangan kini 
menjadi kebutuhan mutlak. Penerapannya tak hanya untuk 
komunikasi dan transaksi, melainkan pemasaran dan customer 
relationship. Yang terakhir ini tidak saja berkaitan dengan bagaimana 
mendapatkan pelanggan

Tabel 7.2. Perbandingan Operational CRM vs Analytical CRM 

CRM OPERASIONAL  CRM ANALITIK  
Fokus pada transaksi yang 
menguntungkan 
Menekankan pada akuisisi pelanggan  

Fokus pada nilai jangka panjang 
pelanggan Menekankan pada 
mempertahankan pelanggan  

Mengukur kepuasan pelanggan  Mengukur nilai pelanggan dan loyalitas  
Terorganisasi berdasarkan fungsi dan 
unit produk  

Terorganisasi beradasarkan segmentasi 
pelanggan  

Bergantung pada informasi mengenai 
pelanggan  

Bergantung pada informasi dari 
pelanggan  

Interaksi proaktif dengan pelanggan  Interaksi personal seketika (real-time) 
dengan pelanggan  

Dalam hal peningkatan, fokus ke 
dalam perusahaan  

Dalam hal peningkatan, focus ke luar, 
pelanggan 

Penerapan dan pembelajaran jangka 
panjang (long-loop)  

Penerapan dan pembelajaran jangka 
pendek (short-loop)  

Dulu, setiap diskusi mengenai data mining dan CRM analitik hanya 
akan membuat para eksekutif bisnis mengernyitkan dahi. Pasalnya, 
algoritma data mining dan OLAP (online analytic processing) 
kelihatannya lebih banyak merupakan dunia para ahli statistik. 
Namun, kini berbeda. CRM analitik merupakan bisnis besar. Bahkan 

gunakan untuk mendapatkan 

Gartner mengidentifikasi customer service analytics sebagai aplikasi 
layanan pelanggan yang akan berkembang pesat hingga tahun 2005 
mendatang. Dan, piranti analisis tidak lagi bersemayam di 
laboratorium, namun sudah lebih “membumi” dan langsung bisa 
digunakan oleh para pebisnis.  

Data mining dan CRM analitik memungkinkan perusahaan mencari 
pola data bervolume besar dan sangat berguna bagi industri-industri 
yang memiliki banyak pelanggan, misalnya telekomunikasi, jasa 
keuangan dan ritel. Data ini bisa di
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informasi, dan memberi perusahaan pengetahuan dan pemahaman 
mengenai perilaku pelanggan mereka. 
 
CRM analitik mencakup kegiatan yang luas. Fungsi utamanya adalah 
memungkinkan perusahaan membuat segmentasi pelanggannya. 

n tidak bisa mengukur 
profitabilitas pelanggan, apalagi menggunakan data mining untuk 

rd untuk membantu mereka mengetahui pola 
pembelian pelanggannya. Tanpa itu, mereka hanya bisa melakukan 

 
pandang bulu, betapapun cerdasnya algoritma yang digunakan dalam 

analitik akan sangat bermanfaat. Beberapa tahun belakangan, CRM 

er, vice 
resident of marketing, customer analytics SPSS, menyatakan bahwa 

“Anda dapat menggunakan analytic untuk memahami dan 
memprediksi nilai pelanggan,” jelas John Radcliffe, direktur riset di 
Gartner Group. “Aplikasi ini membangun dasar segmentasi pelanggan 
dan memungkinkan perusahaan mengalokasikan sumberdayanya 
sesuai nilai pelanggannya.” 
Sebagian besar dari analisis ini didasarkan pada data historis, seperti 
perbandingan biaya akuisisi pelanggan terhadap nilai pelanggan. 
“Mengerjakan ini sendirian cukup sulit bagi beberapa perusahaan,” 
ujar Radcliffe. “Banyak perusahaan bahka

memprediksi perilaku mereka.” 
 
Tentu saja, perusahaan hanya bisa melakukan customer analytic jika 
mereka mengenal siapa pelanggannya. Ini khususnya menjadi 
masalah ketika mereka menjual produk atau jasanya melalui outlet 
ritel, misalnya. Supermarket mengatasi masalah ini dengan 
menggunakan loyalty ca

analisis hingga ke tingkat toko atau rak. 
 
Kualitas data pun sangat mempengaruhi hasil yang diberikan CRM 
analitik. Pepatah lama “garbage in, garbage out” berlaku tanpa

sistem. Salah satu survei PricewaterhouseCooper dua tahun lalu 
menyebutkan bahwa 75 persen responden dari AS, Inggris dan 
Australia melaporkan kerugian dan masalah yang dihadapi akibat data 
yang cacat. Hanya satu dari tiga responden yang sangat yakin akan 
kualitas datanya. 
 
Jika diterapkan dengan benar berdasarkan data yang “bersih”, CRM 

mendapat kritikan tajam khususnya dari sisi ROI. Hal ini terutama 
disebabkan ketika CRM sedang gencar-gencarnya, perusahaan-
perusahaan menggelar piranti lunak ini tanpa mengukur manfaat 
bisnisnya, yang sebenarnya bisa dilakukan dengan CRM Analytic. 
 
Dengan fungsi analitik dalam aplikasi CRM semakin memudahkan 
pengguna dan tidak perlu pelatihan yang rumit. Colin Shear
p
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perusahaannya telah mengambil langkah maju dengan menempatkan 
ngsi analitik ini langsung di tangan para pemasar. “Kami 

Dampak CRM analitik ini tidak saja dirasakan langsung oleh 
adata misalnya, kini 

tengah mengerjakan proyek di Eropa yang bertujuan untuk 
menampilkan analisis real-time ke layar anjun iri (ATM). 
“ uang di AT -pesan 
p aw dit,” jelas 
J dvance k 
wilayah Eropa dan Timur Tengah. 
 
E  orrester 
R ara  
te  an . 
N tuk m ta 
d anyak lagi upaya.
 
“Hanya sedikit perusahaan yang te  analytic dengan 

n strategi pemasaran yang lebih baik. 

fu
menyembunyikan kompleksitas fungsi analitik dan menampilkannya 
sedemikian rupa, sehingga para pemasar bisa menggunakannya 
dengan mudah.” 

Ketika analytic tidak lagi ada di batch-processing, lebih banyak 
perusahaan yang mampu memanfaatkannya. Misalnya, skor mengenai 
pelanggan dapat segera terbarui begitu interaksi selesai dilakukan. 
“Kami melihat penggunaan analytic bergeser dari batch ke real-time,” 
ujar Michael Trigg, VP corporate marketing di Epiphany.  
 

penggunanya, melainkan juga pelanggan. NCR Ter

gan tunai mand
Ketika Anda menarik 
ribadi untuk Anda, seperti pen

M, maka akan ada pesan
aran pinjaman atau kre

udy Bayer, director for a d analytics, NCR Teradata untu

rin Kinikin, vice president dan
esearch, m

research leader di Giga/F
 vendor tengatakan bahwa p

pat dengan menambah fungsi
elah mengambil langkah

alytic ke dalam aplikasi CRM-nya
amun, menurut Erin, un
ibutuhkan lebih b

emberi nilai yang lebih nya
 

lah menyelaraskan
sungguh-sungguh, dan menjadi dasar langkah-langkah yang 
dibuatnya,” tutur Kinikin. Masalahnya, perusahaan tidak akan benar-
benar nyaman memanfaatkan analytic sebelum mereka yakin bahwa 
keputusan yang didorong oleh hasil analisis sejalan dengan bisnisnya. 
 
Hal ini dibenarkan Sjafril Effendi, direktur PT Mitra Integrasi 
Informatika, pengguna sekaligus penyedia solusi CRM buatan Microsoft. 
Sebagai pengelola perusahaan yang termasuk kategori usaha kecil dan 
menengah, ia merasakan benar manfaat solusi CRM, khususnya yang 
diarahkan ke business analytics dalam mendorong pengambilan 
keputusan maupun perencanaa
 
“Di UKM seperti kami, dulu yang namanya feeling itu lebih dominan 
(dalam pengambilan keputusan),” ujar Sjafril. Namun, dengan solusi 
CRM yang juga dimanfaatkan untuk business analysis, peran insting 
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paling tidak secara bertahap bisa dikurangi, sehingga keputusan yang 
diambil bisa lebih valid. 
 
Selain itu, Sjafril mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi CRM 
juga tergantung pada seberapa besar pengguna mau mendukung 
sistem ini. “Percuma saja jika, misalnya data yang diperoleh sales 
force, cuma masuk ke laci (tidak di-input ke sistem),” ujar Sjafril. 
Begitu juga, bila para manajer tidak memanfaatkannya untuk 
mendapatkan laporan. “Seharusnya tidak ada lagi kejadian seorang 
manajer memanggil anak buahnya untuk menyampaikan laporan 

eberapa tahun silam, ketika aplikasi customer relationship 

anyak yang tak mendapatkan 
asil yang diharapkan. Sejumlah laporan (2003) menyebutkan 

, “Banyak proyek CRM digelar secara sembrono, 
npa tujuan dan ROI yang jelas”. Aplikasi CRM memang telah 

secara lisan, karena semuanya sudah ada di dalam sistem,” tambah 
Syafril. 
 
 
7.4. Representatif Vendor CRM 
 
B
management (CRM) digulirkan para vendor dan menjadi perbincangan 
hangat di kalangan eksekutif TI, berbondong-bondong perusahaan 
menerapkan aplikasi yang menjanjikan keunggulan kompetitif melalui 
pengelolaan pelanggan yang lebih baik. Penggunaan teknologi CRM 
membentuk suatu strategi e-business dan CRM ini sendiri saat ini 
sudah menjadi senjata ampuh bagi perusahaan untuk memenangkan 
persaingan bisnis. Meskipun demikian, b
h
sedikitnya 8 dari 10 implementasi CRM gagal memberi return on 
investment (ROI) yang diharapkan. Tingkat kegagalannya antara 50 
sampai 70 persen. Laporan lainnya menunjukkan hasil yang lebih 
optimis, yakni 70 persen perusahaan yang menggelar mengaku 
memperoleh hasil melebihi harapan. Menurut laporan Magadalina Lin, 
direktur solusi CRM, NCR Teradata untuk wilayah Cina “Sudah terlalu 
banyak yang membicarakannya dan mengira CRM bisa memberi 
mereka apa saja”
ta
merasakan pahitnya kegagalan di masa lalu, namun tetap memiliki 
masa depan yang cerah. Menurut IDC, di kawasan Asia Pasifik saja, 
dalam kurun lima tahun, solusi CRM diperkirakan tumbuh 22,8 persen 
dengan nilai pasar USD 3,4 miliar pada 2007. Tahun 2003, Frost & 
Sullivan menyatakan bahwa pasar CRM Asia Pasifik tumbuh 8 persen 
dibanding 2002. 
 
Chad Hamblin, direktur pemasaran internasional, Onyx Software, 
menyatakan bahwa para vendor, termasuk Microsoft, yang merupakan 
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pemain baru CRM, masih gencar menawarkan CRM sekalipun di masa-
masa puncak resesi TI.  
 
Bagi vendor CRM, marupakan hal yang sangat vital untuk mebangun 
sistem yang mengerti akan kebutuhan organisasi beserta 
pelanggannya dan memberikan solusi yang membantu dalam 

rkadang ada banyak pertanyaan yang muncul dan memerlukan 

pencapaian hubungan pelanggan dengan perusahaan. Vendor CRM 
juga harus membangun suatu strategi CRM yang menyeluruh dengan 
seluruh pelanggannya untuk memastikan implementasi dari sistem 
CRM yang telah mereka bangun. 
Sebelum mengimplementasikan suatu sistem CRM dalam perusahaan, 
te
penjelasan yang komprehensif dari sudut pandang user, yaitu: 

• Apa nilai tambah yang ditawarkan sistem CRM bagi perusahaan? 
• Lingkungan perusahaan seperti apa yang bisa menjamin sistem 

CRM ini bisa berjalan dengan baik? 
• Bagaimana strategi yang ditumbuhkan dalam hubungannya 

dengan proses bisnis dalam perusahaan? 
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 Gambar 6.3. Terrasoft CRM



 
 

Gambar 6.4. TeamTrack CRM 



 
9. SCM (Supply C
 
Tantanga
memb
efektivitas internalnya. Bisnis logi
Marc Linster, CTO Avicon merupakan 
Bisnis ini
tempat ke tempat lainnya, secara langsung dan muda
diekskusi.
 
“Masa depan itu sekarang” tutur se
(TI) dan manajemen pada akhir abad 
meng
perubaha
berkelanjutan dari TI telah meng

Peningkatan efisiensi pada bisnis ini berasal dari perbaikan 
infrastruktur fisik, seperti sa
cepat, jangkauan yang lebi
jejaring p

Linster melihat bahwa p
berubah s

hain Management) 

n bisnis dan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing 
uat banyak perusahaan semakin memperhatikan efisiensi dan 

stik, seperti yang diungkapkan oleh 
operasi bisnis yang sangat taktis.

 selalu digambarkan sebagai pemindahan bisnis dari satu 
h untuk

 

jumlah pakar teknologi informasi 
lalu. Revolusi di bidang TI telah 

ubah lanskap bisnis secara drastis. Menurut Profesor Eli Snir, 
n kemampuan mentransmisikan secara instan yang 

ubah lingkungan komunikasi. 

rana angkutan yang lebih besar dan lebih 
h luas dan murah dari sarana angkutan, 

ergudangan yang lebih luas dan pembekalan yang tepat. 

roses pemindahan barang tidak banyak 
ejak revolusi industri dimulai. Pengiriman produk, apakah i  

sebuah lentera minyak tanah dari abad ke 19 atau produk elektronik 
dari abad ke 20, urutan bisa digambarkan sebagai mata rantai yang 
bermula dari pembuatan perkiraan kebutuhan terhadap produk, 
pemesan bahan baku, membangun inventaris agar bisa mencukupi 
kemudahan tersebut, mengambil pesanan agar inventaris bisa 
dikeluarkan ke pasar; dan kembali lagi ke urutan semula. 

Dari sudut pandang pelaku logistik ada supply chain literal, organisasi 
yang sifatnya sekuensial yang terbentang dari pemasok bahan baku ke 
produsen dan akhirnya ke konsumen. Komunikasi yang terjadi hanya 
pada dua titik terdekat baik sebelum atau sesudahnya. Seperti sebuah 
rantai, setiap mata rantainya adalah kekuatan sekaligus 
kelemahannya. Setiap kegagalan dalam setiap mata rantai supply 
chain tersebut akan bisa mengancam kelangsungan keseluruhan 
proses.  
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Gambar 9-1. TI dan Manajemen rantai pasok  
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Gambar 9-2. byek SCM



 

 
 

Gambar 9-3.  Skema Rantai Pasok



Credit Suisse First Boston, pada tahun 200
perkembangan int
mengado
data real
semacam ini berusaha untuk me
internet
mengoto
logistiknya.  
 
 
Kemudian mulaila
eLogistics didefinisi
barang, dana dan informasi mula
produsen barang hi
(supply chain management)

0 lalu melihat bahwa 
ernet mendorong sejumlah perusahaan untuk

psi bahasa yang sama, yang bisa secara efektif mentransfer 
 time dengan biaya yang sangat rendah. Perusahaan 

ngeksploitasi bahasa elektronik 
 dengan membangun aturan baru yang canggih dan 
matisasikan sebagian atau seluruh pengelolaan supply chain

h muncul perusahaan-perusahaan eLogistics.
kan sebagai pergerakan yang sarat otomasi dari 

i dari pemasok bahan baku dan 
ngga ke pelanggan sepanjang mata rantai pasokan 

. 

 

 

 



 
 

Gambar 9-4. Proses Sederhana Supply Chain 
 

 
 

Gambar 9-5. Supply Chain dengan Disintermediasi 



Dalam laporannya, lembaga keuangan ini memperlihatkan 
peningkatan yang sangat besar dari bisnis ini dari tahun ke tahun 
(Tabel 10-3). Untuk sebaran geografis dari industri logisitk secara 
global maka Amerika Utara meduduki peringkat pertama dengan 28,6 
persen. Sedangkan Eropa mencapai 26,1%, Asia 18,2% dan lain-lain 
25,1%. Untuk Amerika Serikat saja, pasar transportasi domestiknya 
akan bertumbuh menjadi US$930 milyar pada tahun ini. Pertumbuhan 
pangsa perusahaan logistik outsourced diperkirakan berkisar 8-10 
ersen dari total pengeluaran transportasi dan logistik. Ini sekitar 
S$85 milyar berdasarkan tingkat pertumbuhan perusahaan logisitk 

p
U
pihak ketiga (3PL) yang mencapai 15-20% pertahun. 
 

Tabel 9-1-. Pengeluaran logistik global untuk transportasi, 
storage, administratif dan informasi (dalam milyar USD)  

Wilayah 1992 1996 1999 

Amerika Utara 837 941 1.062 

Eropa 876 941 1.040 

Lingkar Pasifik 516 652 674 

Lainnya 662 916 930 

Total 2.891 3.450 3.706 

Sumber: Credit Suisse First Boston, Logistic in The Digital Economy, 2000 

 

Pertumbuhan Internet dan e-Commerce sebenarnya dapat 
meningkatkan tren outsourcing bagi perusahaan logistik dalam dua 
sisi. Pertama, kian banyak perusahaan e-commerce yang sedang 
mereka model bisnis virtual secara lengkap, sehingga tuntutan untuk 
pemenuhan produk secara outsource juga meningkat. Kedua, para 
operator pergudangan dan suplai akan bisa mengutilisasi lebih baik 
penggunaan internet. Ini memungkinkan penyebaran informasi ke 
pelanggannya. Sehingga tingkat pelayanan bisa ditingkatkan dari 
waktu ke waktu. 

Sejak akhir tahun 1990-an lalu, perusahaan menemukan keuntungan 
dengan menyewa perusahaan logistik outsource atau pihak ketiga. 
Perusahaan semacam ini memiliki keahlian dalam pengelolaan secara 
total arus produk, mulai bahan baku hingga barang jadi. Perusahaan 
telah melihat manfaat dalam pengurangan biaya yang dibarengi 
dengan peningkatan pelayanan, apakah itu penggunaan jasa logistik 
secara parsial atau keseluruhan. Ini memungkinkan pengurangan 
biaya pergudangan dan stok, pengurangan beban administratif, 
pencapaian skala ekonomis sarana transportasi, dan perluasan 
jangkauan geografis.  
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Eksploitasi terhadap kapabilitas internet dan e-Commerce, mendorong 
munculnya bisnis eLogistics. Memang bukan berarti bahwa bisnis 
logistik tradisional hilang be
akan terjadi adopsi terhadap ICT (information and communication 
technology) dalam perusahaan-perusahaan serupa. (gambar 9-5) 

Instink bertahan menjadi pendorong bagi perusahaan-perusahaan 
logistik tradisional. Dengan mengadopsi teknologi, kemampuan 
bersaing dalam kondisi sangat kompetitif akan terdongkrak. Salah satu 
kekuatan perusahaan tradisional adalah hubungan dengan pelanggan 
yang sudah berakar. Hubungan semacam ini sangat kritis dan tidak 
bisa digantikan secara cepat. Y s Dethier dari Distrilogistics, SPRL, 
Belgia, menyebut eLogistics sebagai bisnis baru yang dibangun a
kompetensi perusahaan logistik.  

Perusahaan logistik tradisonal dopsi ICT ke dalam 
organisasi dan pengelolaannya bisa menjadi pilar tersendiri dalam 
kancah bisnis ini. Perusahaan ini tidak saja memiliki aset yang luar 
biasa, mulai dari kepercayaan pelanggan, jaringan kerja, jangkauan 
geografis, hingga armada transportasinya. Dengan internet dan e-
commerce, perusahaan semacam ini bisa dengan cepat menyebarkan 
informasi yang bersifat real-time atau mendekati real-time ke para 
pelanggan jasanya. Sehingga dengan demikian pelanggan bisa 
mengetahui status dari barang-b

Itu sebabnya, aset terbaru dari perusahaan logisitik adalah informasi. 
Informasi yang digenerasi dari pe unaan internet ditujukan untuk 
memperkuat kebersamaan antara perusahaan dengan mitra 
dagangnya. Internet memungkin seseorang berbagi informasi dengan 
lainnya dengan modal minimal dalam piranti khusus atau protokol.  

Tabel 9-2: Perbandingan Logistik Tradisional dan eLogistic  

gitu saja. Karena sejumlah pakar meyakini 

ve

yang menga

arang mereka yang dikirimkan.  

ngg

tas 

 Traditional Logistics eLogistics 

Order Predictable Variable, small lots 

Order cycle time Weekly Short OTD/Daily or hour 

Customer Strategic Broader base 

Customer service Reactive, rigid Responsive, flexible 

Replenishment Scheduled Real-time 

Distribution model Supply driven (push) Demand cycle (pull) 

Demand Stable, consistent More cyclical 

Shipment type Bulk Smaller lots 

Destination Concentrated More dispersion 

Warehouse reconfiguration Weekly/monthly Continual/rules based 



International Trade Compliance Manual Automated 

Sumber: The New Logistics Management Paradigm: The Impact of Today's Trend, 2001 

Hingga saat ini, dua moda utama untuk berbagi informasi tersebut 
melalui EDI (Electronic Data Interchange) atau VAN (Value Added 
Network). Kelebihan Internet adalah medium yang mendekati real-
time dan memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara 
perusahaan dan mitra dagangnya. eLogistics memberikan mitra 
dagang untuk mengintegrasikan data, sehingga memungkinan sebuah 
perusahaan dan mitra dagangnya memahami dan bertindak dalam 
kerangka yang sama.  

Logistik tra ti gudang, 
layanan transportasi, dokumentasi ukai. 
eLogistics memfokuskan pa lur informasi yang memungkinkan 
logistik seefisien gkin.
dapat m dahkan jaringan rja da atu kota ta lain yang 
berjauh  di dunia api p ggannya tidak mengetahui 
bagaimana eksekusi itu dijalankan. Ini membutuhkan sinkronisasi 
yang sangat rumit dan hamp kil.

ementara, eLogistics membuka jendela bagi mitra dagang dan 
n untuk memantau penerimaan order, pengeksekusian, dan 

ng; eLogistics 

ak 

disional memfokuskan diri pada aset fisik, seper
ekspor dan perijinan beac

da a
digunakan mun  Perusahaan logistik tradisional 
emin  ke ri s ke ko

an jaraknya . T elan

ir mus   

S
pelangga
kesesuaian eksekusi dengan perencanaan. Visibilitas diperlukan 
sebuah bisnis yang merencanakan mengoutsource pengelolaan aset 
fisik, sekaligus mengharapkan tingkat keahlian yang tinggi. (Tabel 9-
1) 

Visibilitas mata rantai suplai virtual penting dalam berkolaborasi, 
karena tahapan berikutnya dari eLogistics adalah memiliki mitra yang 
bisa memberikan layanan dengan nilai tambah tinggi (gambar 9-6). 
Dengan menggabungkan pengelolaan gudang, armada transportasi, 
perencanaan kapasitas, dan tracking kapal serta bara
mampu mengolaborasikan kekuatannya atau dengan pihak ketiga 
untuk tujuan yang sama. 

Keuntungan semacam inilah yang dinikmati perusahaan logistik 
tradisional yang menjelma menjadi perusahaan eLogistics. Dengan 
mengkombinasikan aset tradisonalnya dengan kemampuan 
mengeksploitasi internet, perusahaan ini menikmati manfaat lebih 
dibandingkan logistik tradisonal atau eLogistics itu sendiri. 
 
Revolusi teknologi informasi (TI), dan konvergensinya dengan 
tekonologi komunikasi, di akhir abad lalu memperlihatkan damp
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yang luar biasa terhadap perkembangan bisnis ini. Kecepatan 
perubahan produk dan penolakan perusahaan terhadap keinginan 
stakeholdernya mendorong lahirnya pendekatan sekuensial yang tidak 
praktis, seperti reaksi yang lamban terhadap tuntutan perubahan dan 
terlalu aset intensif. Perusahaan-perusahaan mana saja yang 
membutuhkan sebuah model yang bisa mengatur komunikasinya, 

ak memiliki toko dan gudang secara 
fisik, dan sebenarnya juga hanya memiliki sedikit sekali daftar 

aktif 
Amazon.com merekomendasikan buku ke pelanggannya berdasarkan 

ari 
kecanggihan sistem informasi yang diimplementasikannya. Perusahaan 
ini secara amannya 
mengenai basisdata, sistem operasional, dan situs yang 
menyatukannya dengan pelan masok d
 
 

meningkatkan utilisasi asetnya, membuat supply chainnya lebih efektif, 
dan bisa melayani pelanggannya lebih baik lagi. 
 
Kemajuan TI yang berkonvergensi dengan teknologi komunikasi 
merupakan pemicu utama munculnya beragam fenomena baru dalam 
bisnis. Kini, sulit membedakan Amazon.com sebagai sebuah 
perusahaan yang bergerak dalam bisnis eceran atau toko buku. 
Kenapa? Karena Amazon.com tid

inventori. 
 
Yang sebenarnya dimiliki adalah informasi dalam jumlah sangat besar, 
terutama menyangkut profil pelanggan dan apa saja yang telah dibeli 
oleh mereka. Amazon.com dengan cerdik mengolah informasi tesebut 
daripada sekedar menyimpannya di gudang yang pengap dan berdebu.  
 
Informasi yang diolah digunakan untuk meyakinkan pelanggannya 
yang telah memiliki pengalaman berbelanja online. Secara pro

informasi pembelian sebelumnya. Ini diperoleh dari profil pelanggan 
sehingga dapat melihat tren belanjanya. 
 
Bisa dikatakan, Amazon.com merupakan usaha yang bisnis intinya 
adalah informasi. Keuntungan kompetitif utamanya berasal d

dramatis mengubah lanskap bisnis karena pemah

ggan, pe an mitrabisnis. 
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Cara yang sama digunakan juga oleh sejumlah perusahaan 
“tradisional” untuk memperoleh keuntungan kompetitif dari 

 satu raksasa 
ap outlet-nya 

stock)  

lah menemukan aturan 
nt). Hasilnya, 

y chain dapat 

i dari suplai 
 Klappich, 

a kecepatan 
 

 
skan sebuah 

uh sebelum pergantian 

usahaan besar. 

an memanfaatkan ICT 

eral 
rnya, eSCM 

 jual, 
ngintegrasikan 

n dan mitra 

 

pengolahan informasi yang dimilikinya. Wal-Mart, salah
bisnis eceran, mengumpulkan informasi penjualan dari ti
berdasarkan jadwal harian. Informasi itu dikonsolidasikan ke dalam 
datawarehouse, dan disediakan bagi pemasoknya. Berdasarkan 
informasi itu, pemasok secara proaktif menyetok ulang (re
 
barang-barang yang akan dijual. Wal-Mart te
baru manajemen pengadaan (procurement manageme
pengurangan biaya sekaligus peningkatan efisiensi. Ini membuatnya 
bisa menawarkan barang dengan harga lebih murah setiap hari.  
 
Perusahaan-perusahaan yang berhasil membangun suppl
melakukan lompatan ke depan dibanding kompetitornya, yang tidak 
melihat secara optimis proses pengadaan logistik, mula
material hingga pengirimannya ke pelanggan. Dwight
peneliti dari META Group, mengungkapkan bahw
merupakan salah satu dari empat persoalan strategis dalam revolusi
SCM. Efek dari kecepatan yang paling utama adalah memotong 
rentang waktu dari sekedar gagasan yang hadir di kepala hingga 
kehadiran produk secara fisik di pasar. Kecepatan saja tidak cukup, 
karena kekuatan informasi terletak pada adanya konsistensi dari
kebijakan yang bagus dan kecepatan dalam memutu
kebijakan. 
 
Tidak heran bila semua perusahaan besar di dunia telah menerapkan 
eSCM (electronic supply chain management) ja
abad lalu. Kecenderungan yang terjadi, termasuk di Indonesia, 
penerapannya bermula dari perusahaan-per
Perusahaan semacam ini memiliki banyak pemasok yang mungkin saja 
tersebar secara geografis. Namun deng
(information and communication technology), persoalan geografis dan 
perbedaan waktu tidak menjadi isu besar.  
 
Di Indonesia, perusahaan besar sekelas Toyota Astra Motor, Fed
Motor, Indofood telah menerapkan eSCM. Pada dasa
mengintegrasikan mulai dari pengiriman order dan prosesnya, 
pengadaan bahan mentah, order tracking, penyebaran informasi, 
perencanaan kolaboratif, pengukuran kinerja, pelayanan purna
dan pengembangan produk baru. eSCM juga me
perusahaan secara virtual dengan para vendor, pelangga
bisnisnya. 
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Itu tidak berati perusahaan lain yang berada di bawahnya tidak 
meminati eSCM. Willy Sidharta dari Aqua mengungkapkan bahwa 

 layanan ke 
utuhkan bukan hanya 

pi juga sikap proaktif 

han kemasan, 

u Jawa dalam 

 Departemen 
nko 

 Depdiknas, 

na sepanjang 
 

sahaan dengan mitra 

dikit jumlahnya 
r Frisian Flag 

 
apnya.  

 
 
 

n ERP 

 

implementasi eSCM secara penuh akan meningkatkan
pelanggan. Namun, menurutnya, ini memb
disiplin dalam prosedur dan data collection, teta
pihak-pihak yang nantinya akan terintegrasi di dalamnya. Apalagi 
mengingat bahwa Aqua harus mengintegrasikan tiga belas pabrik dan 
puluhan distribution center di seluruh Indonesia. Ini belum lagi 
berbicara mengenai jumlah vendor bahan baku dan ba
pelanggan yang berupa distributor besar, dan mitra bisnis lainnya. 

Untuk pemerintah sendiri, tahun awal perencaaan e-logistik/e-
procurement akan diterapkan disemua instansi di Pula
dua tahun mendatang, sementara penerapannya di seluruh indonesia 
baru akan terwujud pada 2010. Tahun ini, Bappenas sudah 
merencanakan untuk melaksanakan beberapa tahapan penerapan e-
procurement di pemerintahan secara menyeluruh melalui proyek 
percontohan di lima departemen, yaitu  Bappenas,
Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, Depkominfo, dan Me
Perekonomian. Meski sejumlah departemen lain telah mulai 
menerapkannya antara lain Departemen Kesehatan,
Departemen Perhubungan. Pemkot Surabaya, dan salah satu Pemda di 
Bali. 

Sedemikian luasnya eSCM, membuat banyak perusahaan sangat hati-
hati dalam mengimplementasikan eSCM. eSCM fokus pada 
pengelolaan arus informasi, bahan baku, dan da
matarantai suplai. Arus tersebut mencerminkan core processes dari
sebuah perusahaan yang mengimplementasikannya. Untuk bisa 
mengelola arus tersebut secara efektif diperlukan lingkungan akan 
kepercayaan dan kerja sama antara peru
bisnisnya.  

eSCM juga menyangkut investasi yang tidak se
sehingga menurut Yulnofrins Napilus, ICT Manage
Indonesia, harus berhati-hati agar, “Total Cost of Ownership-nya
jangan sampai membengkak sehingga tidak efisien,” ungk
 
Karena itu, sejak awal ia melihat perlunya pembenahan atas backbone
komunikasi dan pengimplementasian ERP (enterprise resource
planning). “Pendekatannya berawal dari ERP, karena eSCM berada
setelah itu diimplementasikan,” paparnya. Paling tidak, eSCM da
dibangun secara paralel dengan menggunakan ERP sebagai basisnya.  



Untuk bisa mengimplementasikannya, diperlukan identifikasi atas 
orientasi bisnis perusahaan ke depan. Ini akan memudahkan 
perencanaan atas business process yang hendak dibangun, dan harus 
diterjemahkan ke dalam perencanaan jangka pendek, menengah dan 
panjang. Tanpa itu, di matanya, akan sulit merealisasikan semuanya. 
Yang juga menjadi perhatiannya adalah diperlukan komitmen 
manajemen puncak yang kuat agar bisa mendorong terwujudnya 
proses tersebut.  

saja, 
RP direncanakan dalam skala regional, sementara SCM berskala 

emudahkan bagian pengadaan dalam memonitornya. Tapi 
arena pendekatannya tidak melalui konsep MRP, melainkan dicek 

inya pun harus dengan 
tervensi manual,” ungkapnya. Untuk mengompilasikan laporan dan 

 harus diimpor dari luar negeri. Padahal, supply chain tidak 
anya terbatas pada soal pengadaan barang, tetapi juga terkait 

 
Pihaknya kini berada dalam transisi ke pengimplementasian ERP dan 
eSCM secara pararel. “Kalau tidak ada aral melintang, per Januari 
2004 nanti implementasi eSCM sudah berjalan,” katanya. Hanya 
E
nasional. 
 
Selama ini, diakuinya perusahaannya telah mengimplementasikan 
Prism. Prism mungkin dapat dikategorikan sebagai Enterprise 
Management Solution (EMS), yang nyaris sudah tidak mungkin lagi 
untuk dikembangkan di masa datang. “Kami tidak 
mengimplementasikan MRP, namun hanya penjadualan produksi yang 
sebagian dikerjakan secara otomatis,” paparnya.  
 
Penjadualan produksi memanfaatkan Prism. Setiap jadual produksi 
yang diproses akan mendebet secara otomatis persediaan stok bahan 
baku. Ini m
k
langsung oleh user ke sistem, baru kemudian user dari bagian 
pengadaan memutuskan kapan pengadaan bahan mentahnya harus 
dilakukan. Purchasing order pun mempergunakan Prism. 
 
Untuk keperluan logistics hingga transportation cost, ditambahkan 
submodul tersendiri ke dalam Prism. Untuk mendapatkan pelaporan 
dan submodul lainnya, maka semua data harus ditransportasikan ke 
aplikasi keuangan yang ada. “Eksekus
in
sejumlah simulasi yang dianggap penting, seperti manajemen 
akuntansi, harus didownload ke spreadsheet. Sistem yang ada saat ini 
cenderung untuk melakukan pencatatan dibandingkan proses 
pengolahan yang lebih kompleks. 
 
Dengan sistem yang semi otomatis, bisa dibayangkan kerumitan yang 
bakal terjadi. Apalagi sebagian besar lemak susu dan lembaran kaleng 
susu masih
h
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dengan order tracking, pemesanan oleh para distributor, pengiriman 
barang, dan penjualan.  
 
Karena tidak seluruhnya otomatis, information sharing tidak berjalan 
mulus dan perencanaan kolaboratif pun agak terhambat. Penyusunan 
laporan dan simulasi prediksi untuk jangka waktu tertentu, misalnya, 
juga tidak lebih mudah. Semua data harus di-download baru kemudian 
diolah dengan program lain yang memang digunakan oleh bagian 
bersangkutan.  
 
Tidak otomatisnya informasi yang ada mengharuskan upaya ekstra 

di hanya satu lokasi terpusat. 
 

“Kami memilih frame relay karena lebih mudah perawatannya dan 

 

dari bagian pengadaan agar dapat memberikan informasi yang tepat. 
Padahal, masalah kecepatan dan ketepatan data dalam informasi yang 
hendak disajikan merupakan sesuatu yang sangat penting. Tanpa 
sistem online dan otomatis maka kecepatan penyajian informasi bisa 
terhambat.  
 
Untuk mengatasi masalah yang muncul, Frisian Flag Indonesia mulai 
melirik pengimplementasian eSCM yang berjalan pararel dengan ERP. 
Kini, sebagai persiapan untuk melangkah ke arah implementasi 
keduanya, telah pula dilakukan berbagai langkah awal. Salah satunya 
adalah pembenahan internal dengan menyatukan empat lokasi 
menja

Langkah lainnya adalah melakukan penilaian atas aplikasi dan 
software yang tidak seragam . Nantinya, semua software dan aplikasi 
yang digunakan bersifat standar. Selain itu, sebagian besar hardware 
mau tidak mau harus diganti. 
 
Yang juga penting adalah penyiapan infrastruktur dan backbone 
komunikasinya. 
 

efisien,” papar Nofrins. Namun yang penting adalah kehandalan 
saluran komunikasinya. Ini terutama bila masih menggunakan dial-up, 
baik untuk kantor perwakilan dan distributor yang tidak berlokasi di 
kota-kota besar. 
 
Yang penting dalam penerapan eSCM nantinya adalah interlayer. 
Interlayer ini ada dalam aplikasi, namun dengan informasi yang lebih 
rinci dibanding sebelumnya. Artinya, bila dulu data supplier dan 
distributor hanya bersifat mayor, kini harus lebih rinci dengan 
menyertakan data-data minor, ini membutuhkan upaya ekstra. Lebih
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lengkap data yang terekam, semakin mudah dan lengkap simulasi 
yang bisa ditampilkan. 
 
eSCM diharapkan mampu mendorong hingga ke tingkat transaksi 
online. Transaksi hanya membutuhkan sekali data entry, sehingga 
tidak perlu lagi mengirim hardcopy melalui faksimili. Karena itu, 
diharapkan bisa mengintegrasikan sistem konfirmasi dan otorisasinya 
sekaligus. 
 
Transisi merupakan tahap kritis, karena menyangkut migrasi data dari 
Prism ke eSCM dan ERP. Banyak perusahaan menggelar operasi 
pararel antara sistem lama dan baru. FFI justru memilih untuk 
melakukan operasi Big Bang atau pemutusan parsial antara keduanya. 
Menurun N
k

ofrins pararel akan membuat orang cenderung kembali lagi 
e sistem lama. Ini terjadi karena sistem lama sudah sedemikian 

memigrasikan data 
ata dalam jangka waktu tertentu. Tentunya data dalam sekuen 

familiarnya, sehingga dirasakan lebih mudah dan enak dalam 
penggunaannya.  
 
Itu sebabnya tidak semua data lama dimigrasikan, karena akan 
menyebabkan pembengkakan biaya dan upaya yang luar biasa 
besarnya. Karena itu, pilihan jatuh pada 
-d
waktu yang paling relevan dengan pekerjaan mereka. 
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10. Enterprise Application Integration 
 
 

 

n sistem legacy (lama) yang sudah ada dengan 
plikasi baru seperi ERP, SCM, dan solusi CRM. Beberapa perusahaan 

mencari perangkat lunak enterprise application 
tegration (EAI), apakah dengan jalan membeli atau 

MQSeries, Marcator Software, Tibco Software) menawarkan tool yang 

Gambar 10-1. Struktur EAI 
 
 
Banyak perusahaan yang menghadapi tantangan didalam 
mengintegrasika
a
yang menginginkan untuk melakukan bisnis melalui internet juga akan 
mengharuskan berhadapan dengan pengintegrasian sistemnya dengan 
organisasi lain yang mempunyai teknologi dan sistem yang tentunya 
tidak sama atau berbeda. Untuk menghadapi tantangan ini, banyak 
organisasi yang 
in
mengembangkannya sendiri, sehingga mereka secara transparan 
dapat saling beroperasi satu dengan lainnya (interoperatibility). EAI 
terdiri dari aplikasi yang saling berhubungan, baik yang dibeli maupun 
yang dikembangkan sendiri. Gambar 10-1 menunjukkan ilustrasi 
tentang problema ini. Beberapa vendor EAI (BEA System, IBM-
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akan mendefinisikan dan membangun pipa komunikasi diantara 
aplikasi dan teknologi yang berbeda. 
aat ini, ketika banyak sistem informasi yang dikembangkan, ia mesti S

terintegrasi dengan semua sistem informasi yang mendahuluinya.  
 
 

 

Office 
 
 
 
Siebel 

 
Gambar 10-2. EAI menghubungkan Fornt-Office dan Back-
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Gambar 10-3. Siebel Business Integration Application
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11. Penutup 
 
11.1. SCM, ERP & CRM: Mana  lebih Dahulu 
Tipe aplikasi yang dibutuhka
oleh rangkaian proses bisnis yang ada. Secara
proses bisnis perusahaan dapat dikl
pertama adalah pr
kerap dikenal sebagai 
sejumlah rangkaian proses
penciptaa
Sementar
pend
aktivitas di dalam perusahaan yang bertujuan untuk membantu 
terselenggaranya proses bisnis ut
dasar manajemen kerap membedaka
berdasarkan sejumlah karakt
 

 
Dengan kata lain, strategi pem
sangat te
hal-hal sebagai berikut: 

n oleh perusahaan pada dasarnya di-drive
 garis besar, proses-

asifikan menjadi dua jenis. Jenis 
oses bisnis utama atau proses bisnis inti atau yang

core business process dimana merupakan 
 bisnis yang terkait langsung dengan usaha 

n produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan.
a itu, jenis kedua adalah beragam rangkaian proses 

ukung atau supporting process yang merupakan sejumlah 

ama secara baik. Berbagai teori 
n kedua jenis proses bisnis ini 

eristik dan perpektif, seperti: 

• Proses utama merupakan aktivitas yang memiliki nilai tinggi 
(value added activities), karena berkaitan langsung dengan
usaha penciptaan nilai terhadap produk atau jasa yang
ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya, sementara proses 
pendukung merupakan aktivitas “tanpa nilai” (non value added
activities) karena keadaannya yang “tidak terlihat” dari sisi
pelanggan; 

• Proses utama terkait dengan sumber pendapatan perusahaan 
(revenue stream sources), sementara proses pendukung
berasosiasi dengan sumber pengeluaran perusahaan (cost center

• Proses utama merupakan proses inti atau fokus persaingan 
bisnis antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, 
karena terkait dengan kompetensi utama yang dimiliki 
perusahaan (core competence). Sementaea, proses pendukung
tidak lain hanyalah merupakan aktivitas penunjang semata, 
sehingga banyak perusahaan yang memutusan untuk
mengalihdayakan aktivitas ini ke pihak mitra bisnis lain 
(outsourcing decission); dan lain sebagainya 

ilihan dan pengadaan aplikasi akan 
rgantung dari hasil pemetaan, dengan mempertimbangkan

• Beli atau kembangkanlah aplikasi yang terkait dengan proses
bisnis utama terlebih dahulu, karena pada rangkaian proses-
proses inilah dari persaingan sebenarnya terjadi, contohnya: 

 

 

 

 
 

 
 

 
) 
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o Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan manufaktur, 
maka keberadaan aplikasi berbasis ERP menjadi sangat 
penting; 

o Jika perusahaan tersebut bergerak di bidang retail dan 
distribusi, maka aplikasi berbasis SCM menjadi krusial; 

o Jika perusahaan tersebut bergerak di bidang 
jasa/pelayanan pelanggan, maka aplikasi berbasis  CRM 
menjadi mutlak yang harus dimiliki; 

o Jika perusahaan tersebut bergerak di bidang konsultasi, 
maka aplikasi berbasis knowledge management  (KM) 
menjadi sangat penting; dan lain sebagainya 

• Setelah itu barulah dipertimbangkan untuk membeli atau 
mengembangkan aplikasi backoffice untuk membantu proses 
pendukung, seperti: akuntansi dan keuangan, logistik, 
administrasi, sumberdaya manusia, dan lain sebagainya 

• Hakekat dari kedua jenis proses atau aplikasi di atas 
mempengaruhi pula prinsip dan strategi pengadaan yang ada. 
Untuk aplikasi utama, biasanya akan dilakukan aktivitas analisa 
biaya dan manfaat (cost and benefit analysis) untuk 
menjustifikasi investasi yang dikeluarkan. Sementara untuk 
aplikasi pada proses pendukung, akan lebih memperhatikan 
aspek efisiensi dalam mempertimbangkan pembiayaan 
pengadaan aplikasi. 

 
 
11.2. Menghindari Kegagalan ERP 

Satu hal yang harus secara bersungguh-sungguh dipahami oleh 
manajemen setiap perusahaan yang berniat untuk menerapkan sistem 
ERP adalah bahwa yang “dibeli” oleh perusahaan tersebut bukanlah 
hanya sebuah aplikasi atau software semata, namun merupakan suatu 
“komitmen” untuk menerapkan sebuah paradigma bisnis baru yang 
berorientasi pada proses bisnis (business process). Dalam kerangka 
perspektif baru ini, seluruh SDM perusahaan harus memilki komitmen 
untuk merubah budaya kerjanya dari yang semula bersifat 
departemental (atau kompartemental, terpisah dalam sejumlah divisi-
divisi tertentu) menjadi  yang lebih berorientasi pada rangkaian proses 
lintas sektoral (cross departemental mode) atau lintas fungsi (cross 
functional). Batasan-batasan struktur organisasi yang selama ini kerap 
memisahkan antara satu bagian dengan bagian yang lain harus dapat 
“dirubuhkan” demi terjalinnya kerjasama antar bagian secara 
terintegrasi, terpadu, dan holistik. 
 



Terkait dengan dilibatkannnya ko sultan atau pihak ketiga dalam 
sistem ERP, harus dipegang erat prinsip kemitraan 

trategis sebagai berikut: 
eluk perusahaan yang 

penyebab 
egagalan implementasi ERP berasal dari 3 (tiga) stackholder 

uta a
sebag
user 
penye
 
Mana
 

• 

• pihak manajemen 
terhadap sistem ERP yang ingin diterapkan tanpa peduli dengan 

tuhan yang kabur, sehingga ruang lingkup 

n
implementasi 
s

• yang paling mengetahui mengenai seluk b
menerapkan sistem ERP adalah segenap pimpinan, manajemen, 
dan karyawan perusahaan tersebut, karena merekalah yang 
sehari-harinya terjun langsung dalam kegiatan operasional. 

• konsultan memiliki metodologi, pengalaman, dan pengetahuan 
yang handal dalam hal penerapan sistem ERP di industri, 
sehingga daripadanya dapat diperoleh knowledge-based 
resources yang sangat berguna bagi perusahaan 

• dengan memadukan sumberdaya yang dimiliki perusahaan dan 
pengetahuan yang dikuasai oleh konsultan tersebut, niscaya 
akan didapatkan sebuah usaha implementasi sistem ERP yang 
berhasil dan sukses. 

 
Menurut hasil kajian beberapa lembaga penelitian, 
k

m nya: management yang mewakili pihak perusahaan, vendors 
ai pihak ketiga yang membantu implementasi sistem ERP, dan 
sebagai pihak yang menggunakan sistem tersebut. Ringkasan 
babnya adalah sebagai berikut: 

jemen 

• kurangnya dukungan dan komitmen dari pimpinan puncak dan 
manajemen perusahaan, sehingga inisiatif sistem ERP yang 
digulirkan berjalan dengan tersendat-sendat 

• banyaknya perencanaan yang disusun oleh pihak manajemen 
sehingga ketika ingin dieksekusi mengalami banyak hambatan 
dan kesulitan 
ketidakinginan manajemen dalam “merubah paradigma” berpikir 
maupun bekerja-lebih senang kondisi status quo sehingga 
berbagai prasyarat utama untuk menjalankan atau 
mengimplemetasikan sistem ERP tidak tercapai 
ekspektasi yang terlampau berlebihan dari 

isu-isu terkait dengan cara atau pendekatan atau strategi 
menerapkan sistem tersebut secara efektif 

• pendefinisian kebu
sistem ERP yang ingin diterapkan menjadi tidak jelas yang tentu 
saja mempertinggi risiko kegagalan dalam implementasinya 
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• sos l
kar a
diban ngan mendukung 

 
Vendor 
 

• kur n
dituga istem ERP, terutama 
unt

• tida  
baik d nakan dalam 

• 

• 

 
ser 

k merubah cara kerja dalam 

 selalu berlangsung terus menerus 
gar tidak terjadi kesalah-pahaman, dan consistency yang tinggi 

dalam usaha untuk menerapkan sistem ERP di tubuh perusahaan. 

ia isasi mengenai sistem ERP yang buruk kepada segenap 
y wan perusahaan sehingga benyak pihak yang menolak 

dingkan de

a gnya pengalaman dari vendor maupun orang yang 
skan untuk mengimplementasikan s

uk ruang lingkup penugasan serupa di industri yang sejenis 
k mampu memberikan pemahaman dan penjelasan yang 

an benar mengenai paradigma  yang dipergu
sistem ERP kepada mereka yang berkepentingan sehingga 
seringkali terjadi kekeliruan dalam cara memandangnya 
pemilihan aplikasi ERP yang keliru, atau tidak sesuai dengan 
situasi dan kondisi perusahaan yang membutuhkannya 

• salah dalam usaha membantu manajemen dalam mendefinisikan 
kebutuhannya sehingga ketika ERP diterapkan, tidak 
memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh para 
stackholder terkait 
Tidak memberikan pelatihan  yang memadai dan efektif kepada 
segenap stackholder sistem ERP sehingga mereka dapat 
menggunakan dan memanfaatkannya secara baik 

U
 

• ketidakinginan para user untu
beraktivitas sehari-hari sehingga selalu menentang segala 
bentuk inisiatif semacam sistem ERP yang pada dasarnya 
membutuhkan keinginan dan kemampuan untuk bekerja dengan 
cara yang lebih efektif dan efisien 

• harapan yang berlebihan dan cenderung keliru terhadap sistem 
ERP dimana biasanya para user menganggap bahwa teknologi 
informasi dan software dapat menyelesaikan segala masalah dan 
kesulitan yang ada 

• kurangnya porsi pelatihan bagi para user agar yang 
bersangkutan memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai 
untuk menjalankan sistem ERP 

 
Tiga kata kunci yang harus selalu dimiliki oleh segenap pimpinan 
puncak dan manajemen yang ingin menerapkan sistem ERP, yaitu 
yang dikenal dengan 3C. Comitment dari seluruh jajaran manajemen 
an karyawan, communication yangd

a
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11.3. Kunci Keberhasilan CRM 
 
Ku i
perus
mena
“parip
 
Tekno
Beber
penyim an mekanisme 
pel o
dan 
pemb
merek ll atau up-sell kepada pelanggan. 

ata yang tepat 
if CRM yang berfokus pada data demografi dari aktivitas 

onsumen (misalnya karakteristik konsumen yang kelihatannya 
me a
pentin
seimb roduk-produk dan 
jen -
keber
efekti

nc  keberhasilan penerapan inisiatif CRM terletak pada kemampuan 
ahaan mengombinasikan teknologi yang tepat dengan strategi 
jerial yang sesuai  untuk mencapai pelayanan pelanggan 
urna”. 

logi yang tepat 
apa vendor berkonsentrasi penuh pada integrasi antara 

panan data, teknik ekstraksi/query data d
ap ran yang menampilkan informasi pelanggan ke penyedia produk 

layanan internal secara real-time. Informasi vital mengenai 
elian terdahulu mungkin akan meningkatkan kemampuan 
a melakukan cross-se

 
Kunci keberhasilannya adalah mengidentifikasi pola-pola terukur yang 
bisa menjelaskan kebiasaan pelanggan, melalui analisis data mining 
mutakhir dan mengintegrasikan hasilnya dengan tambahan 
mekanisme pelaporan untuk memberikan gambaran mengenai pola 
kebiasaan pelanggan secara lebih terpercaya dan menyeluruh. 
 
D
Banyak inisiat
k

nj di alasan dibalik aktivitas belanjannya). Meski informasi ini 
g, dalam metodologi sifat produk dan jasanya harus diberi bobot 
ang dan ini tidak sekadar menyebutkan p

is jenis inisiatif ‘e’. Bahkan ini pun tidak cukup untuk mencapai 
hasilan CRM. Kenapa tidak? Alasnnya adalah strategi bisnis yang 
f. 
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Glossary 

RP  

erapa modul seperti SCM (Supply Chain Management), 
RM (Customer Relationship Management) dan HRM (Human Resource 

 vendor dari aplikasi ini seperti misalnya SAP, 

a sistem 
i juga mengatur dan mengontrol semua material, pembiayaan dan 

ecution 
an tracking and measuring. 

n pelanggan ketika melakukan transaksi. Dari sini nantinya 
akan bisa dibuat suatu laporan mengenai profil pelanggan yang bisa 
digunakan bagian promosi untuk ditindaklanjuti lebih jauh. Untuk 
aplikasi CRM yang lebih canggih juga memberikan follow-up melaui e-
mail secara otomatis terhadap order dari pelanggan dan juga 
pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 
 
HRM 
Merupakan singkatan dari Human Resource Management, yairu suatu 
sistem yang mengelola sumberdaya manusia pada suatu perusahaan 
atau enterprise. SDM memiliki banyak parameter yang harus dikelola 
seperti misalnya perencanaan sumberdaya manusia, proses rekrumen, 
seleksi, orientasi, pelatihan, performance appraisal, kompensasi dan 
juga promosi. 

 
E
Merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning, yaitu suatu 
sistem yang mengatur semua sumberdaya yang ada pada organisasi 
enterprise. Sistem ERP ini sangat kompleks dan di dalamnya bisa 
terdapat beb
C
Management). Beberapa
Baan, PeopleSOft dan Siebel. 
 
SCM 
Merupakan singkatan dari Supply Chain Management, yaitu suatu 
sistem yang mengontrol fungsi-fungsi pembelian (procurement), 
kontrak dan penawaran supplier dan lain sebagainya. Intiny
in
semua informasi yang relevan yang terjadi pada proses logistik di 
suatu perusahaan. Ada beberapa komponen penting yang ada pada 
SCM seperti demand planning, demand collaboration, strategin 
network optimatization, production and distribution planning, 
production scheduling, transportaion planning, transportaion ex
d
 
CRM 
Singkatan dari Customer Relationship Management, yaitu suatu sistem 
yang mampu untuk melacak semua aktivitas pelanggan dan sekaligus 
juga memberikan tool yang bisa digunakan untuk memelihara dan 
juga meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Aplikasi CRM 
biasanya akan menganalisa semua informasi yang berkaitan dengan 
pelanggan seperti transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dan juga 
kesukaa
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MRP 
Merupakan singkatan dari Material Resource Planning, yaitu suatu 
sis
suatu n on 

vestment dari suatu perusahaan manufaktur tersebut. Pada kasus 
kla

yang lain. Pada MRP digunakan 
er

dik
leme an mana yang diperlukan dan harus segera dilakukan 
rd  

 
DSS 

erup dari Decision Support System, yaitu suatu 
sis
akan . Ini biasanya digunakan pada level 

anajemen atas dan bersifat interaktif. Terkadang juga dilengkapi 
den
mengi n juga bisa 

enginformasikan kesempatan yang mungkin bagi perusahaan. 

I
Me

erup stem informasi berbasis komputer yang digunakan 
ad data dan 
f erangkat 
e unikasi. Semuanya bersinergi 
er  data menjadi 
nf

OL
erupakan singkatan dari Online Transaction Processing, yaitu suatu 

sis aringan 
omputer. Contoh dari OLTP adalah aplikasi perbankan, pemrosesan 

ord
besar ntuk bisa melakukan 
pdat  yang mendukung OLTP seperti SQL Server, Orcale, MySQL, 

Pos

L
e

akt
sua u  untuk menghasilkan laporan 
is is yang berhubungan dengan sales, marketing dan juga laporan 

tem yang berfungsi untuk mereduksi biaya yang dikeluarkan pada 
 perusahaan manufaktur. Hal ini bisa meningkatkan retur

in
sik biasanya perusahaan manufaktur menghabiskan biayanya untuk 

inventory dan juga elemen-elemen 
p encanaan dan juga manajemen untuk meminimalkan biaya yang 

eluarkan. Sistem ini bisa memberikan report atau laporan mengenai 
n atau bagie

o er terhadapnya. 

akan singkatan M
tem yang ditujukan untuk memfasilitasi atau mendukung kebutuhan 

pengedalian keputusan
m

gan kemampuan artificial intelligence yang mampu 
dentifikasi dan mengatasi masalah da

m
 
M S 

rupakan singkatan dariu Management Information System, 
akan suatu sim

p a suatu perusahaan. Sistem ini mampu untuk mengolah 
ormasi dengan dukungan berbagai infrastruktur seperti pin

k ras, perangkat lunak dan sistem kom
sama dengan sumberdaya manusia dalam mengolahb

i ormasi. 
 

TP 
M

tem pemrosesan data yang dilakukan melalui suatu j
k

er, e-commerce atau juga pada sistem HR. Pada aplikasi yang 
 OLTP memerlukan optimasi database u

u e
greSQL, Firebird dan masih banyak lagi. 

 
O
M

AP 
rupakan singkatan dari Online Analytical Processing, yaotu suatu 
ivitas query yang kompleks ke dalam database untuk mendapatkan 

 informasi. Ini biasanya digunakant
nb
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manajemen. Alasan kenapa ada OLAP karena dibutuhkan kecepatan 
alam menghasilkan suatu query kedalam databases. Model database 

igunakan untuk OLAP ini disebut dengan dimesional database. 
d
yang d
Dalam perkembangannya ada banyaj jenis OLAP mulai dari 
Multidimensional OLAP, Relational OLAP dan juga Hybrid OLAP. 
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