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ABSTRAK

Junaedi,  Erwin.  2009. Model  Sistem  e-Commerce Yang Dikorelasikan Dengan 
Sistem Pelayanan  Berbasis  Customer  Relationship  Management (CRM):  Studi 
Fenomenologi.  Skripsi,  Jurusan Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi,  Universitas 
Brawijaya. 
Dosen Pembimbing: Eko Ganis Sukoharsono, SE., M.Com-Hons., PhD.

Saat ini dunia perdagangan tidak lagi dibatasi  dengan ruang dan waktu. 
Mobilitas manusia yang tinggi menuntut dunia perdagangan mampu menyediakan 
layanan  jasa  dan  barang  dengan  instan  sesuai  dengan  permintaan  konsumen. 
Untuk  mengatasi  masalah  tersebut  kini  muncul  transaksi  yang  menggunakan 
media  Internet untuk  menghubungkan  antara  produsen  dan  konsumen.  agar 
hubungan  antara  produsen  dan  konsumen  berjalan  dengan  baik,  dibutuhkan 
Customer Relationship Management (CRM)  yang mampu mengelola hal tersebut. 

 Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  Untuk 
mengetahui  dan menganalisis  model  sistem  e-commerce  (2) Untuk mengetahui 
dan  menganalisis  Bagaimanakah  sistem  Customer   Relationship  Management 
(CRM) dalam mendukung transaksi e-commerce.

Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  fenomonologi  dengan 
mendeskripsikan  tentang  suatu  Model  sistem  e-Commerce yang  dikorelasikan 
dengan sistem pelayanan berbasis  Customer Relationship Management (CRM). 
Penelitian ini merupakan penelitian berbasis telaah pemikiran dan telaah literatur, 
oleh karenanya digunakan dalam proes analisa adalah hasil pemikiran para ahli 
dan sumber literatur sebagai objek kajian. 

Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  teknologi  internet  mampu 
memberikan  kemudahan  bagi  penggunanya  untuk  melakukan  transaksi 
bisnis.teknologi  canggih  ini  mendukung  fasilitas  e-Commerce yang  dapat 
memudahkan untuk melakukan segala bentuk transaksi bisnis tanpa batasan ruang 
dan waktu.  Konsumen pun merasa dimanjakan dengan adanya fasilitas  layanan 
Customer Relationship Management (CRM) pada dunia e-Commerce.

Kata Kunci:  Internet, e-Commerce, Customer Relationship Management (CRM)

. 
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ABSTRACT

Junaedi,  Erwin.  2009.  E-commerce Model  System  That  is  Correlated  with 
Customer Relationship Management (CRM) Based Service System.
Skripsi, Accounting, Economic Faculty, Brawijaya University.
Counselor: Eko Ganis Sukoharsono, SE.,M.Com-Hons.,PhD.

Today,  trading  world  is  not  limited  by  time  and space  anymore.  High 
human mobility require trading world able to give services and good instantly 
suitable  with  the  customer  demand.  To  overcome  the  problem,  todey  emerge 
transaction by unsing  internet to connect producers and consumers. So that the 
relation run well, it needs customer Relationship Management (CRM) that able to 
manage the relation.

The research aimed at 1) knowing and analyzing the  e-commerce model 
system  2)  knowing and  analyzing  how  to  customer  relationship  management 
system that support e-commerce transaction.

The  research  used  phenomenology  approach  by  describing  about  e-
commerce model system that correlated with Customer Relationship Management 
based  service.  The  research  based  on  expert  thought  and  literature  as  the 
investigation object.

 From  the  research,  it  is  known  that  internet  technology  make  the 
transaction  more  convenient,  the e-commerce  facility  able  to  facilitate  various 
business transaction without space and time boundaries. Customers also feel be 
spoiled with the Customer Relationship Management  (CRM) in the e-commerce 
world.

Keyword: Internet, e-commerce, Customer Relationship Management (CRM)
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transaksi-transaksi  jual-beli  pada  perkembangannya  mengalami  banyak 

perubahan  baik  dari  bentuk  transaksi  sampai  sarana  yang  digunakan  untuk 

melaksanakan transakasi tersebut. Teknologi informasi mempunyai peran penting 

dalam  mengubah  bentuk  transaksi  jual-beli  yang  telah  ada.  Integrasi  antara 

teknolgi  informasi  dan  teknologi  komunikasi  dalam bisnis  yang  meningkatkan 

produktivitas,  mendorong  peran  serta  inovasi  bisnis,  dan  mengurangi  biaya 

(Turban, 2002). 

Penggunaan  teknologi  informasi  diharapkan  oleh  pelaku-pelaku  bisnis 

supaya  dapat  memberikan  manfaat  yang  besar  terhadap  dunia  bisnis  dengan 

kompetisi yang ketat tersebut. Untuk mampu bersaing dalam kompetisi tersebut, 

pelaku-pelaku bisnis  hendaknya  mampu untuk mengimplementasikan teknologi 

ke  dalam usaha  bisnisnya.  Salah  satu  jenis  implementasi  teknologi  dalam hal 

memasarkan  produk  atau  jasa  yang  ditawarkan,  dan  meningkatkan  persaingan 

bisnis adalah dengan menggunakan electronic commerce atau yang lebih dikenal 

sebagai e-commerce. Keunggulan dari  e-commerce adalah kemampuannya untuk 

memasarkan dan melakukan transaksi perdagangan dari berbagai macam produk 

atau jasa baik dalam bentuk fisik maupun digital ke seluruh belahan dunia.
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Electronic  Commerce (e-commerce)  merupakan  konsep  baru  yang 

digambarkan sebagai  proses jual  beli  barang atau jasa pada World Wide  Web 

Internet (Shim, Quershi, Siegel, Siegel, 2000 dalam buku M. Suyanto, 11, 2003) 

atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan 

informasi  termasuk internet  (Turban,  Lee,  King,  Chung,  2000 dalam buku M. 

Suyanto,11,2003).  Sedangkan  menurut  Kalakota  dan  Whinston  (1997)  dalam 

buku M.  Suyanto  (2003)  mendefinisikan  e-commerce dari  beberapa  perspektif 

berikut :

1.  Perspektif  Komunikasi   :  e-commerce merupakan  pengiriman  informasi, 

produk/layanan, atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer atau 

sarana eletronik lainnya.

2.  Perspektif Proses Bisnis   : e-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju 

otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan.

3.  Perspektif Layanan :  e-commerce merupakan  salah  satu  alat  yang 

memenuhi  keinginan  perusahaan,  konsumen  dan  manajemen  dalam 

memangkas  service  cost ketika  meningkatkan  mutu  barang  dan  kecepatan 

pelayanan.

4.   Perspektif Online             : e-commerce berkaitan dengan kapasitas jual beli 

produk  dan informasi di internet dan jasa online lainnya.
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Manfaat yang dapat diperoleh dari e-commerce bagi organisasi menurut 

M. Suyanto (2003) adalah :

1.   Memperluas market place hingga ke pasar nasional dan international.

2.  Menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan dan 

pencarian informasi yang menggunakan kertas.

3.   Memungkinkan pengurangan inventory dan overhead dengan 

menyederhanakan supply chain.

4.   Mengurangi waktu antara outlay modal dan penerimaan produk dan jasa.

5.   Mendukung upaya-upaya business process reengineering.

6.   Memperkecil biaya telekomunikasi.

7.   Akses informasi lebih cepat

Selain mempunyai manfaat bagi perusahaan, menurut M. Suyanto (2003) 

e-commerce juga mempunyai manfaat bagi konsumen, yaitu :

1.  Memungkinkan  pelanggan  untuk  berbelanja  atau  melakukan  transaksi  lain 

selama  24  jam  sehari  sepanjang  tahun  dari  hampir  setiap  lokasi  dengan 

menggunakan fasilitas Wi-Fi.

2.   Memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan.

3.   Pengiriman menjadi sangat cepat.

4.   Pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara detail dalam hitungan 

detik, bukan lagi hari atau minggu.

5. Memberi  tempat  bagi  para  pelanggan  lain  di  electronic  community dan 

bertukar pikiran serta pengalaman.
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6. Memudahkan  persaingan  yang  ada  dan  pada  akhirnya  akan  menghasilkan 

diskon  secara substansial.

Menurut M. Suyanto (2003) selain manfaat terhadap organisasi dan 

konsumen, e-commerce juga mempunyai manfaat bagi masyarakat, antara lain :

1.  Memungkinkan orang untuk bekerja di dalam rumah dan tidak harus keluar 

rumah untuk berbelanja.  Ini berakibat menurunkan arus kepadatan lalu lintas 

di jalan serta mengurangi polusi udara.

2.   Memungkinkan sejumlah barang dagangan dijual dengan harga lebih rendah.

3.   Memungkinkan orang di negara-negara dunia ketiga dan wilayah  pedesaan 

untuk menikmati  aneka produk dan jasa yang akan susah mereka dapatkan 

tanpa e-commerce.

Penggunaan dan manfaat e-commerce dalam bisnis

Manfaat yang dirasakan perusahaan khususnya untuk kepentingan pelanggan

memperlihatkan bahwa e-commerce dapat memberikan manfaat :

1. Mendapatkan pelanggan baru 

Studi  yang  menyebutkan  bahwa  manfaat  penggunaan  e-commerce dalam 

bisnis  adalah  mendapatkan  pelanggan  baru  dikemukakan  oleh  Hamill  dan 

Gregory,  1997  dan  Swatman,  1999  serta  Hoffman  dan  Novak,  2000. 

Digunakannya e-commerce memungkinkan perusahaan tersebut mendapatkan 

pelanggan baru baik itu yang berasal dari pasar domestik maupun pasar luar 

negeri.
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2. Menarik konsumen untuk tetap bertahan 

Studi yang dilakukan oleh Daniel & Storey, 1997 di industri perbakan 

menemukan bahwa dengan adanya layanan  e-banking membuat nasabah tidak 

berpindah ke bank lain. Selain itu bank juga akan mendapatkan pelanggan 

baru yang berasal dari bank-bank yang bertahan dengan teknologi lama.

3. Meningkatkan mutu layanan 

Dengan adanya  e-commerce memungkinkan perusahaan dapat meningkatkan 

layanan  dengan  melakukan  interkasi  yang  lebih  personal  sehingga  dapat 

memberikan informasinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. 

Studi yang menyebutkan bahwa penggunaan e-commerce dapat  bermanfaat 

untuk meningkatkan mutu layanan ini dikemukakan oleh Gosh, 1998

3. Melayani konsumen tanpa batas waktu 

Studi yang dilakukan oleh Daniel & Storey, 1997 menemukan bahwa adanya 

pelanggan  dapat  melakukan   transaksi  dan  memanfaatkan  layanan  suatu 

perusahaan tanpa harus terikat dengan waktu tutup ataupun buka dari suatu 

perusahaan tersebut.

Dari  manfaat-manfaat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  fasilitas  e-

commerce dapat  menjadikan  transaksi  bisnis  menjadi  lebih  mudah dan efektif. 

Manfaat e-commerce pun tidak hanya dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang 

menggunakan  teknologi  internet,  tapi  juga  masyarakat  yang  menggunakan 

teknologi tersebut.
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Pengetahuan  ditantang  dengan  berbagai  kemunculan  mekanisme  bisnis 

berbasis  teknologi,  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  e-commerce  dan  e-

business. Untuk memahami e-commerce dan e-business, terlebih dahulu dipahami 

konsepsi e-commerce dan e-business dan beberapa istilah yang berkaitan dengan 

e-commerce  dan  e-business itu  sendiri.  Pada  umumnya,  e-commerce  dan  e-

business seringkali  dihubungkan  dengan  pembelian  dan  penjualan  melalui 

internet,  atau  melaksanakan  setiap  transaksi  yang  melibatkan  transfer  dari 

kepemilikan  atau  hak-hak  untuk  barang  atau  jasa  melalui  jaringan  komputer 

(Turban, 2002). 

e-Commerce  dan e-business juga dianggap sebagai bisnis “dot.com” atau 

bisnis  on-line yang seolah-olah mampu menggantikan bisnis tradisional/off-line 

(Stiawan,  2002).  Pengertian  e-commerce menurut  Laudon  &  Laudon  (1998) 

dalam Achjari (2000) adalah proses dari pembelian dan penjualan barang secara 

elektronik  dari  konsumen  dan  dari  perusahaan  kepada  perusahaan  melalui 

transaksi bisnis yang terkomputerisasi. 

Turban  (2004),  mendefinisikan  e-commerce sebagai  proses  dari 

pembelian,  penjualan,  transfer  atau  pertukaran  produk-produk,  jasa  dan  atau 

informasi  melalui  jaringan  komputer,  termasuk  internet.  Beberapa  orang 

memandang istilah perdagangan hanya menggambarkan transaksi yang dilakukan 

oleh  mitra  bisnis.  Sedangkan  e-business Menurut  Turban  (2004),  merupakan 

definisi yang lebih luas dari  e-commerce, yang mana tidak hanya pembelian dan 

penjualan barang-barang dan jasa, tetapi juga memelihara (servicing) pelanggan, 
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bekerja sama dengan mitra  bisnis,  melaksanakan  e-learning dan melaksanakan 

transaksi-transaksi elektronik dalam suatu organisasi.

Dari  pernyataan-pernyataan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa fasilitas  e-

commerce merupakan  bagian  dari  e-business yang  keduanya  sama-sama 

menggunakan  teknologi  internet  sebagai  teknologi  dasar  dari  fasilitas  yang 

mereka terapkan dalam kegiatan usahanya.

   Dampak Positive e-Commerce menurut Turban (2004)

1.  Revenue  Stream (aliran  pendapatan)  baru  yang  mungkin  lebih  menjanjikan 

yang  tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional.

2.  Dapat meningkatkan market exposure (pangsa pasar).

3 . Menurunkan biaya operasional (operating cost).

4.  Melebarkan jangkauan (global reach).

5.  Meningkatkan customer loyality.

6.  Meningkatkan supplier management.

7.  Memperpendek waktu produksi.

8.  Meningkatkan value chain (mata rantai pendapatan).

   Sedangkan Dampak negatif  e-Commerce, Turban (2004)

1   Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu 

mentransfer  uang  dari  rekening  satu  ke  rekening  lainnya  atau  dia  telah 

mengganti semua data finansial yang ada.

2.  Pencurian  informasi  rahasia  yang  berharga.  Gangguan  yang  timbul  bisa 

menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak 

berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban.
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3.  Kehilangan  kesempatan  bisnis  karena  gangguan  pelayanan.  Kesalahan  ini 

bersifat   kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam.

4.  Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan seorang 

hacker yang  berhasil  membobol  sebuah  sistem perbankan.  Setelah  itu  dia 

memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri.

5. Kehilangan  kepercayaan  dari  para  konsumen.  Ini  karena  berbagai  macam 

faktor   seperti  usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang 

berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut.

6.  Kerugian  yang  tidak  terduga.  Disebabkan  oleh  gangguan  yang  dilakukan 

dengan sengaja,  ketidakjujuran,  praktek  bisnis  yang  tidak  benar,  kesalahan 

faktor manusia, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. 

Dari  manfaat-manfaat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  fasilitas  e-

commerce tidak hanya memberikan keuntungan kepada penggunanya, tetapi juga 

terdapat hal-hal negatif dalam penerapannya. Hal ini wajar karena perkembangan 

teknologi  yang semakin  pesat  terdapat  pula  sisi  negatifnya  dari  perkembangan 

teknologi tersebut.  

Perusahaan yang menggunakan teknologi informasi untuk tujuan kepuasan 

pelanggan maka perusahaan tersebut telah selangkah lebih maju dari perusahaan 

lain. Hal ini dikarenakan pelangganlah yang membuat perusahaan tetap bertahan 

hidup.  Apalagi  untuk perusahaan yang  bergerak dalam bidang jasa.  Di bidang 

jasa,  kepuasan  pelanggan  menempati  prioritas  dalam  menentukan  berhasil 

tidaknya sebuah perusahaan menjalankan proses operasionalnya. 
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Customer  Relationship  Management (CRM) adalah  pendekatan  untuk 

memaksimalkan  manfaat  dari  aset  yang  dimiliki  perusahaan,  yaitu  pelanggan. 

CRM adalah perpaduan dari bisnis dan teknologi dalam mengelola hubungan baik 

dengan  pelanggan  untuk  mengoptiomalkan revenue,  profitability,  customer 

satisfaction, dan customer retention.(Laudon and Laudon, 2006:371)

CRM berfokus  pada  hubungan suatu  perusahaan  dengan konsumennya. 

Konsumen  adalah  sumber  hidup  (lifeblood)  dalam  setiap  perusahaan  dalam 

lingkungan  global  dengan  ratusan  bahkan  ribuan  pekerja  dan  penjualan  yang 

bernilai  milyaran.  Pada  CRM  pencapaian  utamanya  adalah  menyediakan 

pelayanan kepada pelanggan yang lebih baik dibanding kompetitor. CRM tidak 

hanya meningkatkan pelayanan kepada konsumen, CRM yang ideal juga mampu 

menurunkan biaya, pemborosan dan komplain. 

www.theleaningpath.co.uk mengemukakan  karakteristik  dari  aplikasi 

CRM  yang  efektif,  yaitu  dapat  diandalkan,  cepat  mendengarkan  keinginan 

pelangggan, mudah dijangkau/diakses,  aman, mempunyai  etika,  memperhatikan 

pelanggan, mempunyai komunikasi yang baik, mengenal pelanggan dengan baik 

dan kompeten.

Manfaat dari CRM yang efektif (Gray dan Byun, 2001: 11-12) adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan pendapatan melalui kepuasan pelanggan.

a. Membuat  pelanggan  mempunyai  pengalaman  yang 

menyenangkan terhadap produk.

b. melakukan penjualan silang.
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2. Mengurangi  biaya  distribusi  dan  penjualan,  target  promosi  kepada 

konsumen

a. promosi yang lebih kreatif dengan probabilitas lebih besar bahwa

promosi tersebut diterima oleh pelanggan.

b. Menggunakan  aplikasi  internet  untuk  mengurangi 

jumlah  karyawan bagian  pemasaran  secara langsung (direct  sales) 

dan jalur pemasaran yang dibutuhkan.

c. Mengelola  kemitraan  dengan  pelanggan  (customer 

relationship) daripada hanya berfokus pada produk.

3. Meminimalisasi biaya pendukung konsumen.

a. menyediakan informasi yang memadai tentang produk 

kepada pelanggan dan dapat diakses kapan saja.

b. Otomatisasi  call center yang menyediakan data tentang sejarah dan 

preferensi pelanggan sehingga perusahaan bisa melakukan penjualan 

silang.

Dari  manfaat-manfaat  tersebut  dapat  disimpulkan  sistem  pelayanan 

berbasis  Customer  Relationship  Management (CRM)  mampu  memberikan 

kemudahan-kemudahan  bagi  perusahaan  yang  menerapkan  sistem  ini  dalam 

pelaksanaan kegiatan operasional  perusahaan itu  sendiri  maupun dalam rangka 

menjaga hubungan baik dengan konsumen.

Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk 

melakukan  penelitian  dengan  judul  ”  Model  sistem  e-Commerce Yang 
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Dikorelasikan  Dengan  Sistem  Pelayanan  Berbasis  Customer  Relationship  

Management (CRM) ”

1.2 Fokus dan Perumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar  belakang yang telah diuraikan sebelumnya,  penelitian 

ini berfokus  pada “Bagaimanakah model sistem e-commerce yang dikorelasikan 

dengan sistem pelayanan berbasis  Customer Relationship Management (CRM) ” 

melalui studi Fenomenologi?

1.2.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan  fokus  di  atas,  rumusan  masalah  yang  menjadi  inti 

pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1.   Bagaimanakah model sistem e-commerce?  

2. Bagaimanakah model sistem  e-commerce yang dikorelasikan dengan sistem 

pelayanan berbasis Customer Relationship Management (CRM)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

  Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.   Untuk mengetahui dan menganalisis sistem e-commerce 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem Customer Relationship  

Management (CRM) dalam mendukung transaksi e-commerce
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1.3.2 Manfaat penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat bagi:

1.   Akademis

Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan literatur  akuntansi  dan memperkaya  referensi  bagi  pembaca 

mengenai  model  sistem  e-commerce dan  sistem  Customer  Relationship  

Management (CRM).

2.   Pihak lain

Diharapkan secara praktis hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan 

bagi  perusahaan untuk menerapkan fasilitas  e-commerce dengan penunjang 

sistem  pelayanan  Customer Relationship  Management(CRM) agar  mampu 

meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Berisi latar belakang, fokus dan perumusan masalah penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Metode Penelitian

Menjelaskan  prosedur  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  untuk 

memperoleh jawaban berdasarkan masalah yang ada. Bab ini berisi 

metode  penulisan,  jenis  dan  sumber  data,  teknik  pengumpulan 

data, dan metode analisis data yang digunakan.
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Bab III: Membangun e-Business Di Era Modern

Menjelaskan mengenai  ekonomi digital,  tahap evolusi  e-business 

dan tahap pengembangan e-business.

Bab IV: Pembangunan Customer Relationship Management (CRM). 

Dalam  bab  ini  dijelaskan  mengenai  CRM,  definisi  dan  strategi 

CRM,  serta mengenai loyalitas pelanggan dan hubungan CRM dan 

loyalitas pelanggan.

Bab V: Model Penerapan e-Commerce

Dalam  bab  ini  dijelaskan  mengenai  jenis  aplikasi  e-commerce, 

sistem transaksi e-commerce, rancangan aplikasi  e-commerce dan 

Fungsi Intranet Dalam Mendukung e-commerce   

Bab VI: Model CRM Dalam e-Commerce

Dalam bab ini dijelaskan mengenai perlakuan terhadap pelanggan, 

bagaimana  acquire new customer,  enhance customer satisfaction, 

dan retain customer. Serta penerapan model secara general.

Bab VII: Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi beberapa kesimpulan dari 

keseluruhan pembahasan, keterbatasan dalam penelitian, dan saran-

saran  yang  diberikan  sehubungan  dengan  penelitian  yang 

dilakukan.
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BAB II

METODE PENELITIAN

Kegiatan  penelitian  dimulai  ketika  seseorang  menaruh  perhatian  pada 

sesuatu yang ada (fakta) di sekitar kehidupannya. Adanya hasrat mempertanyakan 

sesuatu yang menjadi perhatiannya, selanjutnya akan diikuti dengan usaha untuk 

memperoleh  jawaban  dari  pertanyaan-pertanyaan  yang  muncul  dibenaknya. 

Pengamatan  terhadap  fakta,  identifikasi  masalah,  dan  usaha  untuk  menjawab 

masalah  dengan  menggunakan  pengetahuan,  merupakan  esensi  dari  kegiatan 

penelitian (Indriantoro, 2002:2). Penelitian menurut Sukoharsono (2000) adalah 

sebuah proses dan alat untuk memperoleh pengetahuan mengenai fonomena alam 

dan  manusia.  Perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  teknologi  yang  cepat  adalah 

penyebab dan juga akibat dari penemuan baru yang dihasilkan dalam penelitian. 

Penelitian  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  upaya  untuk  menemukan 

kebenaran  atau  untuk  lebih  membenarkan  kebenaran.  Usaha  untuk  mengejar 

kebenaran dilakukan oleh para filosof, peneliti, maupun oleh para praktisi melalui 

model-model  tertentu.  Model  tersebut  biasanya  dikenal  dengan  paradigma. 

Paradigma,  menurut  Bogdan  dan  Biklen  (1982:32),  adalah  kumpulan  dari 

sejumlah  asumsi  yang  dipegang  bersama,  konsep  atau  proposisi  yang 

mengarahkan cara-cara berpikir dan penelitian (Indriantoro, 2002:49).
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2.1 Jenis Penelitian

Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  paradigma  kualitatif  untuk 

merancang  dan  melaksanakan  penelitian.  Paradigma  kualitatif  merupakan 

paradigma  penelitian  yang  menekankan  pada  pemahaman  mengenai  masalah-

masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting 

yang holistik, kompleks, dan rinci. (Indriantoro, 2002:12) 

Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian 

kualitatif.  Menurut  Bogdan  dan  Taylor  (Moleong,  2006:4)  mendefinisikan 

penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat 

diamati.  Sedangkan menurut  Sukoharsosno (2006) riset  kualitatif  adalah bukan 

hanya  sekedar  menggantikan  riset  kuantitatif  atau  bahkan  tidak  untuk 

’menghindar’ dari mekanistik statistik.  Melakukan riset kualitatif memerlukan ’a 

strong commitmen to study a problem  dan  demands time and resources.  Sulit 

dipungkiri bahwa tanpa komitmen yang kuat, waktu yang memadai dan sumber 

data yang reliable, riset kualitatif hanya akan menghasilkan serpihan fakta yang 

tidak utuh, dan bahkan story untold and incompleted.

Alasan peneliti memilih riset kualitatif (Sukoharsono, 2006) 

Commit to extensive time in the field. Pada alasan ini peneliti harus mempunyai 

komitmen  yang  kuat  untuk  lebih  banyak  meluangkan  waktu  di  lapangan 

dalam proses  melakukan  riset.  Banyak  waktu  dilapangan  harus  dimaknai 

bahwa ‘extensive collect data, getting an appropriate access to the research 
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object,  becoming  ‘insider’  perspective  dan  juga  menjadi  partisipan  yang 

aktif.

Engage in the complex, time-consuming process of data analysis. Peneliti harus 

dengan  sengaja  menyiapkan  waktu  untuk  memasuki  arena  riset  yang 

kompleks  dalam  menganalisis  dan  menginterpretasikan  data.  Pemaknaan 

data  akan  sulit  dan  bahkan  ekstrem  tidak  akan  mungkin  muncul  dalam 

kilatan waktu. Memasuki konteks atas objek riset adalah kuncinya dan ini 

perlu waktu.

Tulisan  yang  ‘panjang’  dan  ‘tebal’  (long  and  tick  passages).  Akibat  dari 

pembuktian secara ‘substantif’, tulisan riset harus mengekspresikan dengan 

analisa  dan  retorika  yang  panjang  dan  tebal.  Pola  penyederhanaan  akan 

makna yang dipelajari  hampir  terhindarkan,  sehingga tidak ada jalan lain 

kecuali dengan memberikan ekspresi akan kata yang ‘dalam’ dan ‘panjang’.

Ingin  berpartisipasi  dalam  objek  riset  setting  yang  dibangun.  Keinginan  ini 

merupakan spirit peneliti kualitatif untuk dapat langsung ikut merasakan dan 

mewarnai apa yang sedang terjadi.mendekatkan diri peneliti  kedalam riset 

setting  merupakan  unsur  penting  untuk  mengkonstruksi  dan  menganalisis 

riset objek. 

Orientasi  atau perspektif  teoritis  adalah cara  memandang dunia,  asumsi 

yang dianut orang tentang sesuatu yang penting, dan apa yang membuat dunia 

bekerja.  Dalam suatu penelitian,  apakah dinyatakan secara eksplisit  atau tidak, 

biasanya  paradigma  peneliti  atau  orientasi  teoritis  tertentu  mengarahkan 

pelaksanaan  penelitian  itu.  Peneliti  yang  baik  menyadari  dasar  orientasi 
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teoritisnya  dan  memanfaatkannya  dalam  pengumpulan  dan  analisis  data 

(Moleong, 2006:14).

Fenomonologi  diartikan  sebagai:  1)  pengalaman  subjektif  atau 

pengalaman  fenomenologikal;  2)  suatu  studi  tentang  kesadaran  dari  perspektif 

pokok dari seseorang (Husserl). Istilah ’fenomonologi’ sering digunakan sebagai 

anggapan umum untuk menunjuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis 

dan tipe subjek yang ditemui. Dalam arti yang lebih khusus, istilah ini mengacu 

pada penelitian  terdisiplin  tentang kesadaran dari  perspektif  pertama seseorang 

(Moleong, 2006:15)

Gambaran terhadap riset phenomenology yang diadaptasi dari Creswell

(1997)  (Sukoharsono, 2006) adalah sebagai berikut:

1)  Fokus  dengan  menganalisa  pemahaman  intisari  pengalaman  pada  sebuah 

phenomena.

2)  Awal  mula  disiplin  ilmu  riset  phenomenology  yaitu  filsafat,  sosiologi,  dan 

psikologi.

3) Pengumpulan data dari sumber-sumber yang relevan seperti  jurnal, literatur, 

dsb.

4)  Analisa  data  dengan  pernyataan  pemaknaan  makna  tema  deskripsi  atas 

pengalaman.

5)  Bentuk narasi laporan deskripsi ’essence’ dari pengalaman.

Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  fenomonologi.  Pada  dasarnya 

landasan  teoritis  dari  penelitian  kualitatif  itu  bertumpu  secara  mendasar  pada 

fenomonologi.  Fenomena  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  perkembangan 
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teknologi  yang  semakin  pesat  serta  kemajuan  infrastruktur  sistem komunikasi 

mendorong meledaknya sistem perdagangan global dengan sistem perdagangan e-

Commerce. Kalangan bisnis kini mulai menginginkan sistem perdagangan global 

yang  cepat,  yang  didukung  oleh  komunitas  digital.  Fasilitas  komunikasi  dan 

kemajuan  internet akan  membawa  perubahan  tersubut.  Penelitian  ini  berfokus 

dengan  menganalisa  pemahaman  intisari  pengalaman  pada  sebuah  fenomena 

tersebut sehingga timbul pertanyaan bagaimanakah model transaksi e-Commerce 

apabila di hubungkan dengan sistem pelayanan berbasis  Customer Relationship 

Management (CRM).

2.2 Jenis dan Sumber Data

2.2.1 Jenis Data

Menurut  Sukoharsono  (2006)  riset  phenomenology  mendeskripsikan 

tentang  pengalaman  hidup  beberapa  orang  tentang  sebuah  konsep  atau 

phenomena.  Peneliti  phenomonology  mengeksplorasi  struktur  kesadaran  dan 

pemahaman pengalaman manusia. Riset ini menekankan pada pemberian makna 

atas suatu pengalaman dari beberapa orang dalam phenomena tersebut. Metode ini 

berakar dari perspektif  philosophynya Edmun Husserl (1859-1938) dan beberapa 

filosof  terkenal  seperti  Heidegger,  Sartre,  dan  Merleau-ponty.  Yang kemudian 

dikembangkan dan dipergunakan untuk menjelaskan problematika di  social  dan 

human  sciences,  seperti  sosiologi  (Borgatta  dan  Borgatta,  1992;  Swingewood, 

1991), dan psikologi (Giorgi, 1985; Polkinghorne, 1989, 1994).
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Riset  phenomenology  memfungsikan ’general guidelines or outlines, and 

researchers  are  expected  to  develop  plans  of  study  especially  suited  to 

understanding the particular  experiental  phenomenon that is the object of their 

study’  (Polkinghorne,  1989:44).  Hal  tersebut  dijadikan  pola  dasar  membangun 

phenomena yang akan diriset (Sukoharsono, 2006). 

Untuk lebih memahami tentang metode ini, berikut ada beberapa langkah 

yang  penting  untuk  diimplementasikan  dalam  konteks  riset  phenomenology 

(Sukoharsono, 2006) pertama, peneliti harus memahami aspek philosopy dari apa 

phenomenology  ini  secara  solid.  Kedua,  objek  dan  partisipan  dari  study yang 

dipilih  tersebut  harus  secara  hati-hati  diputuskan,  khususnya  partisipan  yang 

terlibat  harus  mempunyai  pengalaman  terhadap  phenomena  tersebut.  Ketiga, 

tipikal data diperoleh dari ‘long interviews’ yang diikuti dengan self refleksi dari 

peneliti  tersebut.  Keempat,  peneliti  harus  melaporkan  pemahaman  akan 

phenomena  yang  distudi  dari  pengalaman  partisipan  yang  terlibat  dan 

menganalisanya secara intersubjective ways. 

2.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat  oleh pihak lain). 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah 

disusun  dalam  arsip  (data  dokumenter)  yang  dipublikasikan  dan  tidak 

dipublikasikan (Indriantoro, 2002;147).
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Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil telaah pemikiran 

para ahli  yang relevan dalam kajian akuntansi  dan perspektif  sosiologi  terkini. 

Hasil  kajian  pemikiran  yang  tertuang  dalam  berbagai  literatur  menjadi  bahan 

dasar dalam proses telaah secara mendalam atas aspek sistem informasi terkini 

dalam   proses  memahami  model  sistem  e-commerce dan  sistem  customer 

relationship management (CRM).  Sedangkan sumber  data  dalam penelitian  ini 

berasal dari literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, makalah-

makalah,  dan  majalah  maupun  penelitian-penelitian  yang  telah  dilakukan 

sebelumnya oleh para peneliti.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Kegiatan  riset  selalu  terkait  dengan  mekanisme  pengumpulan  data. 

Pengumpulan  data  merupakan  interrelasi  dengan  pertanyaan  riset  (research 

question). Riset kualitatif mempunyai tipikal tersendiri dalam pengumpulan data. 

Hal ini terkait dengan  getting access  ke objek yang di riset. Pengumpulan data 

harus dilakukan dengan by designed (Sukoharsono, 2006). 

Menurut  Sukoharsono  (2006)  riset  tradisinya  adalah  melalui  beberapa 

orang atau banyak individu yang mempunyai  pengalaman terhadap phenomena 

yang diteliti, memilih orang-orang yang mempunyai pengalaman atas phenomena 

tersebut,  pencatatan  informasi  melalui  long  interview  protocol,  dan  informasi 

tersebut disimpan dalam transkrip atau computer files.

Penelitian  ini  berusaha  untuk  menelaah  berbagai  macam  pernyataan, 

pemaknaan, dan pengalaman terhadap ide atau gagasan mengenai ”Bagaimanakah 

model sistem pemrosesan transaksi e-commerce yang dikorelasikan dengan sistem 
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pelayanan  berbasis  Customer  Relationship  Management (CRM)”.  Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah telaah pengetahuan yang bersumber 

dari publikasi jurnal dan pemikiran para ahli. Telaah literatur merupakan teknik 

pengumpulan data dengan melakukan pembelajaran buku, jurnal, hasil penelitian, 

file-file di internet ataupun artikel yang relevan dan diperoleh untuk ditelaah dan 

diinterpretasikan. 

Telaah  pemikiran  tersebut  akan sangat  berguna dalam rangka menggali 

persoalan  potensial  dalam aplikasi  suatu konsep.  Verifikasi  semacam ini  tidak 

akan mungkin  dilakukan melalui  pendekatan  empirik,  yang  memang  bertujuan 

untuk  menguji  suatu  hipotesis  ataupun  identifikasi  suatu  masalah.  Kajian 

pemikiran  atau  pengetahuan  bertujuan  melakukan  verifikasi  secara  obyektif 

terhadap  suatu  konsepsi  ataupun gagasan  para  pakar  dalam kehidupan  praktik 

maupun konsepsi (Subiyanto, 2000).

2.4 Analisa dan Interpretasi Data

Data dalam penelitian ini dianalisa dengan analisis data kualitatif. Menurut 

Sukoharsono  (2006)  analisis  dan  interpretasi  data  riset  phenomenology  adalah 

sebagai berikut:

1)  Mengelola data dengan membuat dan mengorganisasi data secara teratur

2)  Membaca secara seksama, membuat catatan, membentuk susunan catatan, dan 

mendeskripsikan makna pengalaman peneliti.

3) Mengklasifikasikan  data  dengan  menemukan  dan  mengamati  makna 

pernyataan para informan dan memaknai statemen kelompok.

4)   Menginterpraetasikan data dengan:
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 Membangun deskripsi textual, ’what happened’

 Membangun deskripsi terstruktur ’how’ the phenomenon was experienced

 Membangun deskripsi pengalaman dan inti persoalan

5) Merepresentasikan dan memvisualisasikan data dengan menyajikan narasi inti

pengalaman, membangun tabel atau figur dan memaknai unit yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis telaah pemikiran dan telaah 

literatur, oleh karenanya digunakan dalam proses analisa adalah hasil pemikiran 

para ahli dan sumber literatur sebagian obyek kajian. Literatur pada hakekatnya 

merupakan  hasil  olah  pikir  manusia  dalam bentuk  karya  tulis  (litteracy)  guna 

menuangkan  gagasan  atau  pandangan  hidup  seseorang  ataupun  sekelompok 

orang. (Subiyanto,  2000) Penelitian terhadap literatur  bukan berarti  melakukan 

penelitian  terhadap  buku  semata,  tetapi  lebih  ditekankan  kepada  esensi  yang 

terkandung dalam buku tersebut. Dalam suatu literatur dinyatakan gagasan atau 

ide  seseorang   pakar  yang  konsepsinya  dapat  mempunyai  kekuatan  untuk 

mempengaruhi arus pemikiran dan perilaku seseorang ataupun sekelompok orang. 

Mengingat berbagai pandangan yang diungkapkan dalam karya seseorang 

atau sekelompok orang selalu ada variasinya,  maka studi ini  dilakukan dengan 

penelaahan gagasan para pakar, konsepsi yang telah ada, aturan yang mengikat 

obyek ilmu beserta profesinya. Studi ini dimaksudkan untuk menganalisis sesuatu 

masalah  yang  menjadi  topik  karya  penelitian  ataupun  konsepsi  tersebut 

(Subiyanto, 2000).
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BAB III

MEMBANGUN e-BUSINESS DI ERA MODERN

Semakin  meningkatnya  komunitas  bisnis  yang  mempergunakan  internet 

dalam  melakukan  aktivitasnya  sehari-hari  secara  tidak  langsung  telah 

menciptakan  sebuah  domain  dunia  baru  yang  kerap  diistilahkan  sebagai 

“cyberspace”  atau  dunia  maya.  Berbeda  dengan  dunia  nyata  (real  world), 

cyberspace  memiliki  karakteristik  yang  unik  dimana  seorang  manusia  dapat 

dengan  mudah  berinteraksi  dengan  siapa  saja  di  dunia  ini  sejauh  yang 

bersangkutan  terhubung  ke  internet.  Hilangnya  batasan  dunia  yang 

memungkinkan  seseorang berkomunikasi  dengan orang lain  secara  efisien  dan 

efektif  ini  secara  langsung  merubah  cara  perusahaan  dalam melakukan  bisnis 

dengan perusahaan lain atau konsumen.

Bagi para pengusaha dan praktisi teknologi informasi, melakukan bisnis di 

dunia  maya  merupakan  permainan  dan  petualangan  baru  yang  sangat 

mengasyikkan. Dikatakan sebagai permainan karena menyangkut berbagai jenis 

aturan  dan  paradigma  baru  yang  belum  pernah  dikenal  sebelumnya  untuk 

mencapai  suatu  obyektif.  Merupakan  petualangan  yang  mengasyikkan  karena 

hampir  semua  pemain  masih  dalam  posisi  coba-coba  sehingga  memiliki 

kesempatan  menang  atau  kalah  yang  sama.  Satu  hal  yang  harus  diperhatikan 

adalah bahwa proses memulai dan mengembangkan bisnis baru merupakan dua 

hal  mendasar  yang  memiliki  prinsip  sangat  berbeda.  Kunci  utama  dari 

keberhasilan bisnsi di dunia maya adalah memahami benar mengenai karakteristik 

arena permainan yang lebih dikenal sebagai era ekonomi digital (Indrajit, 2000).
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3.1 Mengenal Ekonomi Digital 

Keputusan  menyelenggarakan  bisnis  baru  di  internet  dapat  berasal  dari 

berbagai  macam  alasan,  mulai  dari  ingin  memanfaatkan  peluang  yang  ada, 

mencari  keuntungan  sebanyak-banyaknya  secara  cepat,  sampai  dengan  hanya 

sekedar iseng belaka, atau latah seperti yang umum terjadi di Indonesia (Ghosh, 

1998).  Terlepas  dari  latar  belakang  beragam  tersebut,  untuk  dapat  berhasil 

memulai  dan  mengembangkan  suatu  aktivitas  yang  baik  sehingga  tercapai 

obyektif  yang  diinginkan,  para  pelaku  atau  praktisi  bisnis  harus  memahami 

karakteristik  arena  permainannya  terlebih  dahulu,  yang  oleh  sebagian  pakar 

diistilahkan sebagai ekonomi digital (Evans, 1997). 

Memahami ekonomi digital sebagai lingkungan makro dari bisnis di dunia 

maya  (dimana  internet  merupakan  medium  utama  dalam  berinteraksi)  tidak 

semudah  membaca  sebuah  konsep  atau  teori  dari  bermacam-macam referensi, 

tetapi  lebih  jauh  merupakan  suatu  tantangan  untuk  merubah  pola  pikir 

konvensional  yang  selama  ini  telah  melekat  di  pikiran  masing-masing  orang. 

Alasan  utama  dibutuhkannya  pemahaman  yang  baik  adalah  karena  banyak 

prinsip-prinsip  bisnis  yang  sama  sekali  bertentangan  dengan  hukum  ekonomi 

yang selama ini dikenal. Melalui karakteristik ini pula para praktisi bisnis dapat 

melihat celah-celah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan suatu 

aktivitas usaha secara efektif (Tapscott, 1998).

Dari keterangan-keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

tentang konsep ekonomi digital sebagai lingkungan makro bisnis di dunia maya 

merupakan  hal  terpenting  sebelum  memutuskan  untuk  terjun  ke  bisnis  dunia 

maya.
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3.1.1 Langkah Awal Membangun e-Business

Memutuskan untuk memulai sebuah aktivitas baru biasanya terjadi karena 

adanya  suatu  ide,  baik  hasil  pemikiran  individual  maupun  kelompok  (Indrajit, 

2000).  Ide  ini  kemudian  berkembang  menjadi  sebuah  niat  untuk  melakukan 

sebuah  proses  penciptaan  produk  atau  jasa  yang  siap  ditawarkan  kepada 

masyarakat (bisnis). 

Secara informal, pada tahap awal ini ada baiknya kelayakan ide tersebut 

diuji melalui beragam cara seperti melalui diskusi, berbagi pengalaman, analisa 

studi  kasus,  benchmarking,  dan  lain  sebagainya.  Ide  yang  buruk  akan  gugur 

dengan  sendirinya  karena  kurangnya  dukungan,  sementara  ide  yang  dianggap 

layak untuk ditindaklanjuti, akan berkembang secara natural (Rayport, 1994).

Jika individu atau kelompok tersebut  menganggap bahwa ide yang ada 

sangat  menarik  untuk  diimplementasikan  dalam bentuk  bisnis  di  dunia  maya, 

langkah selanjutnya  adalah menentukan target  bisnis  yang ingin dicapai.  Yang 

dimaksud  dengan  target  bisnis  di  sini  adalah  obyektif  biasanya  dalam bentuk 

target  kekayaan  finansial  (wealth)  yang  ingin  dicapai  dalam  jangka  waktu 

tertentu. 

Visi  dan  misi  bisnis  yang  dalam  alam ekonomi  konvensional  menjadi 

kerangka  utama  dalam  menentukan  obyektif  usaha  biasanya  akan  terlebur  di 

dalam target ini. Harap diperhatikan bahwa tidak sedikit dari mereka yang terjun 

ke  dunia  maya  adalah  untuk  mencari  keuntungan  sebanyak-banyaknya  dalam 

waktu singkat (hit-and-run) sehingga terkadang bagi mereka, visi dan misi bisnis 

menjadi tidak relevan untuk jangka waktu pendek tersebut.
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Langkah  selanjutnya  adalah  menentukan  model  bisnis  yang  sesuai  dan 

“workable” agar obyektif yang telah ditentukan tersebut dapat tercapai (Rayport, 

1995).  Tahapan  ini  sangatlah  penting  mengingat  model  bisnis  merupakan 

segalanya bagi kelangsungan hidup perusahaan. Di dalam bisnis model ini yang 

paling penting diutamakan adalah bagaimana perusahaan yang bersangkutan dapat 

hidup paling tidak sampai obyektif yang diinginkan tercapai. 

Dari  keterangan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  menyangkut 

permasalahan bisnis model ini adalah penentuan proses rantai nilai (virtual value 

chain), jenis produk dan jasa yang ditawarkan, target market dan konsumen dan 

tentu saja yang terpenting adalah bagaimana profit atau keuntungan bisnis dapat 

dicapai (revenue generator). Model bisnis ini merupakan keunggulan kompetitif 

perusahaan  sehingga  harus  benar-benar  dipikirkan  secara  masak-masak  dan 

disimulasikan  kemungkinan  implementasinya.  Harap  diperhatikan  bahwa  di 

dalam dunia  maya,  mempertahankan  keunggulan  kompetitif  tersebut  sangatlah 

sulit karena karakteristiknya yang mudah untuk ditiru para pesaing dalam waktu 

yang relatif singkat.

3.1.2 Mencari Sumber Daya 

Setelah yakin dengan kehandalan model bisnis yang ada, barulah langkah 

selanjutnya  menentukan  sumber  daya-sumber  daya  yang  dibutuhkan  serta 

mencarinya. Paling tidak ada tiga sumber daya inti, yaitu finansial, manusia, dan 

teknologi (Rayport,  1995). Menentukan sumber daya yang diinginkan sangatlah 

mudah,  namun  untuk  mencari  yang  sesuai  kebutuhan  merupakan  tantangan 
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tersendiri di Indonesia. Sumber finansial sangat sulit kalau tidak dapat dikatakan 

mustahil jika ingin didapatkan dari bank. 

Karena selain industri perbankan dalam keadaan terpuruk, di dalam dunia 

maya tidak dikenal keberadaan aset fisik sebagai kolateral, yang ada adalah aset 

digital,  mencari  pinjaman  uang  dalam bentuk  ekuitas  juga  cukup  sulit  karena 

belum terujinya bisnis model yang ditawarkan merupakan resiko yang dianggap 

besar  bagi  pemilik  dana.  Pada  akhirnya  modal  venture  (ventura  capital) 

merupakan sumber dana utama yang diharapkan dapat membiaya ide bisnis yang 

ada.  Untuk  mencari  mereka  tidaklah  sulit,  karena  selain  terdapat  lokasi-lokasi 

strategis tempat mereka berkumpul (yang paling banyak adalah di Amerika), tidak 

sedikit  dari  mereka  yang  sering  berkeliaran  di  seminar-seminar  internasional 

untuk mencari ide-ide segar (Indrajit, 2000)

Walaupun  ribuan  ide  baru  berkembang  setiap  harinya,  mereka  tetap 

mencari peluang-peluang baru, apalagi mereka terkena sindrom “do not want to 

miss  another  Yahoo!”.  Tantangan tersulit  adalah  meyakinkan mereka  sehingga 

yang bersangkutan setuju untuk memodali bisnis yang direncanakan. Tentu saja 

setiap  pemberi  modal  memiliki  karakteristik  yang  berbeda,  mulai  dari  yang 

konvensional  (dimana  mereka  membutuhkan  dokumen  “business  plan”  yang 

jelas) sampai dengan yang hanya bermodal percaya saja. Strategi investasi pun 

merupakan  permasalahan  tersendiri  mengingat  bisnis  di  dunia  maya  biasanya 

membutuhkan injeksi dana yang tidak hanya sekali. Rencana “exit strategy” juga 

merupakan hal yang biasanya mereka tanyakan untuk melihat seberapa bernilai 

keuntungan bisnis yang ditawarkan (Indrajit, 2000).
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Untuk sumber daya teknologi, pilihannya cukup luas karena secara prinsip 

infrastruktur  dan  aplikasi  yang  dibutuhkan  dapat  diperoleh  dari  belahan  bumi 

mana saja. Secara prinsip tentu saja infrastruktur teknologi informasi yang akan 

dipilih adalah yang lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat (cheaper, better, and 

faster).  Tidak  sedikit  dari  mereka  yang  memilih  untuk  melakukan  “hosting” 

aplikasinya  atau  memilih  pusat  pengolahan teknologinya  di  luar  negeri  karena 

buruknya  kualitas  teknologi  dan  pelayanan  yang  ada  di  tanah  air,  belum lagi 

karena faktor biaya yang relatif  cukup tinggi dibandingkan dengan di Amerika 

atau di Singapura (Indrajit, 2000).

 Dari  penjelasan diatas  dapat  disimpulkan bahwa mencari  sumber  daya 

manusia yang sesuai dengan kebutuhan dalam hal ini penting, karena dibutuhkan 

kompetensi dan keahlian yang cukup unik, dimana sebagian dari karakteristiknya 

tidak diajarkan semasa sekolah atau menuntut  ilmu di perguruan tinggi.  Selain 

mengerti mengenai karakteristik berbisnis di dunia maya, mereka haruslah orang-

orang yang kreatif, senang bekerja keras, masih relatif muda dan agresif, berani 

menghadapi  tantangan,  cepat  belajar,  tidak  takut  menghadapi  resiko,  dan yang 

paling  penting  adalah  memiliki  kemampuan  intelektual  yang  memadai.  Secara 

prinsip yang menjadi kunci disini bukanlah pegawai, melainkan lebih berfungsi 

sebagai  mitra  usaha  (partner)  karena  sifat  keberadaannya  untuk  membangun 

bisnis secara bersama-sama. 

3.1.3 Siap Memulai Bisnis 

Setelah berhasil  mendapatkan seluruh sumber daya yang ada, tentu saja 

langkah  selanjutnya  adalah  mempersiapkan  segala  sesuatunya  menjelang 
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peluncuran perusahaan, serta produk dan jasa yang ditawarkan (Indrajit, 2000). 

Yang  harus  diingat  adalah  bahwa  meluncurkan  situs  internet  bukanlah 

mengimplementasikan  sebuah  aplikasi  baru,  tetapi  memperkenalkan  dan 

membangun citra sebuah perusahaan dotcom baru, berbeda dengan meluncurkan 

sebuah aplikasi di dalam perusahaan dimana para pengguna dan lingkungannya 

masih dapat dikontrol oleh pemilik bisnis, jika meluncurkan sebuah situs di dunia 

maya berarti berhadapan dengan seluruh masyarakat pengguna internet di seluruh 

dunia, termasuk di dalamnya para hacker dan cracker. 

Meluncurkan  situs  yang  setengah  jadi  akan  berakibat  cukup  fatal  bagi 

perusahaan,  karena  selain  dapat  menghilangkan  kepercayaan  konsumen,  dapat 

pula  memperburuk  citra  perusahaan  dari  waktu  ke  waktu.  Harap  diperhatikan 

bahwa di dunia maya, konsumen hanya berhadapan dengan sebuah situs, bukan 

bangunan atau  bentuk  fisik  lainnya.  Pepatah  “sekali  lancung ke  ujian,  seumur 

hidup  orang  tak  percaya”  berlaku  di  dalam  dunia  maya  .Setelah  seluruh 

“panggung  pertunjukan”  selesai  dipersiapkan,  barulah  dirumuskan  strategi 

peluncuran  dan  pemasaran  situs  baru  kepada  masyarakat.  Tentu  saja  skenario 

yang dikembangkan harus sesuai dengan obyektif dan model bisnis yang ada agar 

efektif dan efisien (Indrajit, 2000).

Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kesan pertama 

bagi  perusahaan  dalam  meluncurkan  suatu  produk  perdanannya  harus  dapat 

menjadikan calon pelanggan menjadi tertarik dan berminat untuk mencoba produk 

tersebut. Hal ini penting karena biasanya kesan pertama tersebut akan menentukan 

bagi peluncuran produk selanjutnya.

41



3.2 Tahap Evolusi e-Business

3.2.1 Brosur Elektronik (Brochurware)

Secara  alami,  perusahaan  konvensional  yang  berniat  untuk 

mengimplementasikan  e-business biasanya  akan  melalui  tahapan  evolusi. 

Perubahan  secara  perlahan-lahan  merupakan  suatu  kewajaran  karena  selain 

manajemen tidak mau mengambil resiko besar, biasanya yang bersangkutan masih 

ingin melihat seberapa besar ketersediaan “visible” medium internet dimanfaatkan 

untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Mayoritas dari perusahaan-perusahaan ini 

biasanya akan menjalani 6 (enam) tahapan pengembangan  e-business (Hartman, 

2000).

Pada tahap pertama, perusahaan biasanya menggunakan internet sebagai 

medium untuk berpromosi (marketing). Istilah “brouchurware” sendiri memiliki 

makna  dipergunakannya  internet  sebagai  sarana  untuk  mengembangkan  brosur 

elektronik.  Jenis-jenis  informasi  standar  yang  biasa  diletakkan  dalam  situs 

perusahaan  adalah  :  profil  perusahaan,  informasi  produk  dan  pelayanan  yang 

ditawarkan, nomor telepon yang dapat dihubungi, dan lain sebagainya (Hartman, 

2000). 

Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  dasarnya  yang 

terjadi  pada  tahap  ini  adalah  dipergunakannya  internet  sebagai  medium 

komunikasi satu arah, dimana para calon pelanggan dapat melakukan pencarian 

(browsing)  informasi  sehubungan  dengan  seluk  beluk  perusahaan  melalui 

fasilitas-fasilitas pada situs terkait.
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3.2.2 Interaksi Dengan Pelanggan (Customer Interactivity) 

Sesuai  dengan  namanya,  pada  tahapan  berikut  perusahaan  mulai 

mengembangkan kemampuan aplikasi  situsnya untuk memungkinkan terjadinya 

komunikasi dua arah (dialog) antara perusahaan dengan para konsumennya (atau 

calon  pelanggan).  Contohnya  adalah  fasilitas  interactive  chatting  yang 

memungkinkan para pelanggan untuk secara interaktif berdiskusi dan melakukan 

tanya jawab dengan bagian pelayanan pelanggan (customer service) perusahaan 

secara  real  time,  atau  yang  lebih  canggih  lagi  melalui  fasilitas  multimedia 

semacam tele conference yang memungkinkan seorang pelanggan untuk bertatap 

muka dengan manajemen perusahaan melalui kamera (Hartman, 2000). 

Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip  yang 

dikembangkan di sini adalah untuk menciptakan relasi atau hubungan interaktif 

dengan konsumen sebagai salah satu faktor yang menentukan aspek kepuasan dan 

loyalitas  pelanggan.  Yang  perlu  dicatat  adalah,  secara  internal  perusahaan, 

terkadang  dibangun  pula  suatu  mekanisme  yang  memudahkan  para  karyawan 

(manajemen  dan staf)  untuk melakukan komunikasi  efektif  (interaktif)  melalui 

penggunaan  teknologi  informasi.  Contohnya  adalah  penerapan  konsep  internet 

dan groupware sebagai sarana untuk komunikasi, kooperasi dan kolaborasi.

3.2.3 Kemudahan Transaksi (Transaction Enabler) 

Tahap  selanjutnya  adalah  pengembangan  suatu  aplikasi  yang 

memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara elektronik (e-Commerce). Paling 

tidak  terdapat  dua  jenis  transaksi  bisnis  yang  umumnya  terjadi.  Jenis  pertama 

adalah mekanisme pembelian produk atau jasa oleh konsumen melalui internet. 
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Aktivitas  perdagangan  seperti  pemilihan  barang  melalui  katalog,  penawaran 

harga,  sampai  dengan  pembayaran  semuanya  dilakukan  melalui  fasilitas  yang 

tersedia di situs perusahaan (Hartman, 2000). 

Dari  pejelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  jenis  transaksi  kedua 

adalah  yang  terjadi  antara  perusahaan  dengan  rekanan  bisnisnya.  Contoh 

klasiknya adalah pembelian barang-barang yang dibutuhkan perusahaan melalui 

jaringan ekstranet, yaitu infrastruktur teknologi informasi yang menghubungkan 

perusahaan dengan pemasok barangnya (supplier).

3.2.4 Hubungan Antar Individu  (One-to-One Relationship) 

Pengembangan infrastruktur  e-Business selanjutnya adalah untuk menuju 

kepada  apa  yang  diisitilahkan  sebagai  “one-to-one  Relationship”,  yaitu 

mekanisme yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan antar individu. 

Secara  prinsip  yang  terjadi  di  sini  adalah  mekanisme  penjualan  produk  atau 

pelayanan  berbasis  individu,  yang  memungkinkan  masing-masing  konsumen 

untuk berhubungan secara eksklusif  dengan individu lain secara bebas. Contoh 

yang  paling  jelas  adalah  dalam  bisnis  perlelangan  atau  penjualan  mata  uang 

(money changer) (Hartman, 2000).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak dari mekanisme 

perdagangan  seperti  ini  adalah  dimungkinkannya  seorang  konsumen  untuk 

memperoleh harga spesifik yang berbeda dengan kondumen-konsumen lainnya. 

Sehingga  secara  tidak  langsung  dapat  menciptakan  persaingan  bebas  antar 

individu satu dengan yang lainnya.
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3.2.5 Penerapan Real Time (Real Time Organizations) 

Pada tahap kelima ini yang terjadi adalah bisnis non-stop 24 jam dimana 

seluruh transaksi telah diambil  alih secara otomatis  oleh komputer.  Secara real 

time  calon  penjual  dan  pembeli  melalui  situs  perusahaan  dapat  bertemu  dan 

melakukan  transaksi  saat  itu  juga.  Aspek  real  time  yang  dapat  dirasakan 

manfaatnya adalah dapat dikonsumsikannya produk atau pelayanan pada saat itu 

juga, yaitu ketika pembayaran melalui kartu kredit misalnya terotorisasi dari bank 

yang bersangkutan (Hartman, 2000). 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang kompleks 

merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah perusahaan yang telah mencapai 

tahapan pengembangan  e-Business semacam ini. Penerapan Real Time ini dapat 

memberikan  kemudahan  bagi  pelangan-pelanggan  untuk  melakukan  transaksi 

kapan pun mereka mau tanpa ada batasan-batasan ataupun hambatan-hambatan. 

Hal ini penting karena keinginan pelanggan tentunya tidak ada batas, oleh karena 

itu  kemudahan  mereka  untuk  melakukan  transaksi  harus  menjadi  salah  satu 

fasilitas yang terdapat dalam layanan ini.

3.2.6 Komunitas Dunia Maya (Communities of interests) 

Tahap terakhir  dalam evolusi  e-business adalah kemampuan perusahaan 

dalam  membentuk  sebuah  komunitas  di  dunia  maya,  yang  terdiri  dari  para 

konsumen dan rekanan bisnis yang saling bekerja sama untuk menciptakan value 

di  internet.  Hubungan  antara  perusahaan  dengan  konsumen,  content  partners, 

advertisers, dan komunitas lainnya akan menciptakan berbagai model bisnis baru 
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yang  selanjutnya  akan  menjadi  sebuah  peluang  usaha  yang  layak  untuk 

dikembangkan (Hartman, 2000).

Berdasarkan penjelasan diatas maka kecepatan evolusi perusahaan dalam 

memanfaatkan internet untuk mengembangkan e-business sangat ditentukan oleh 

kesiapan  manajemen  dan  ketersediaan  sumber  daya  yang  memadai.  Namun 

evolusi tersebut bukan pula berarti  bahwa perusahaan yang bersangkutan harus 

secara sekuensial mengikuti tahap demi tahap yang ada, namun bagi mereka yang 

ingin  menerapkan  e-business dengan  “aman”  dan  “terkendali”,  alur 

pengembangan aplikasi secara bertahap merupakan pilihan yang baik.

3.3 Tahap Pengembangan e-Business

3.3.1 Faktor Kepemimpinan 

Amir  Hartman  dalam  bukunya  “Net  Ready”  mengatakan  bahwa  kunci 

perkembangan  bisnis  internet  ditentukan  oleh  4  (empat)  pilar  utama,  masing-

masing : leadership, governance, competencies, dan technology (Hartman, 2000).

Pengalaman sukses dari perusahaan-perusahaan yang berbau teknologi seringkali 

dihubung-hubungkan  dengan  aspek  atau  karakteristik  (gaya)  kepemimpinan 

(leadership)  yang  dimiliki  oleh  pendirinya  dan/  atau  pengelolanya(Hartman, 

2000). Orang-orang seperti Michael Dell,  Jeff Bezos, John Chambers, dan Bill 

Gates  tidak  dapat  dipungkiri  merupakan  otak  dan  kunci  sukses  di  belakang 

perusahaan-perusahaan teknologi informasi yang besar (Indrajit, 2000). 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik CEO (Chief 

of  Information  Officer)  yang  dibutuhkan  di  dunia  maya  juga  mengalami 

perbedaan dengan bisnis di dunia nyata. Dengan kata lain, mau tidak mau, suka 
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tidak suka,  memilih  dan menentukan orang pertama di perusahaan dunia maya 

merupakan langkah kritikal yang harus dilakukan.

3.3.2 Faktor Pengelolaan 

Menurut Hartman (2000) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, 

“Bisnis di dunia maya berbeda dengan bisnis di dunia nyata, bisnis internet 
merupakan  aktivitas  24  jam  sehari  tanpa  henti.  Tentu  saja  kenyataan  ini 
membutuhkan  penanganan  khusus  dalam hal  pengelolaan  proses  bisnis  sehari-
hari.  Singkatnya  strategi  pengelolaan  kegiatan  operasional  sehari-hari  harus 
dipersiapkan dan diimplementasikan dengan sangat disiplin.”

 
Terkait  dalam masalah governance ini adalah model operasional,  proses 

pengambilan keputusan, pola kebijakan dan standar, metrik ukuran kinerja, dan 

lain-lain. Masalah tanggung jawab dan kepercayaan (accountability and trust) juga 

merupakan  dua  aspek  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan  permasalahan 

governance ini (Hartman, 2000).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pengelolaan dalam 

bisnis dunia maya berbeda dengan perusahaan biasa, aktivitas yang tidak pernah 

berhenti satu hari dua puluh empat jam dan satu minggu tujuh hari tentunya harus 

dirancang dan kemudian diimplementasikan secara disiplin sesuai kerangka yang 

telah ditentukan. 

3.3.3 Faktor Kompetensi SDM

Menurut  Hartman, 2000 Perusahaan harus memiliki program jelas yang 

secara  kontinyu  selalu  meningkatkan  kompetensi  dan  keahlian  mereka. 

Berdasarkan kenyataan  yang  ada,  kinerja  SDM dalam bisnis  internet  memiliki 

korelasi positif dengan kebijakan kompensasi dari perusahaan, seperti : struktur 

47



gaji,  pola  tunjangan,  kesempatan  mengembangkan  diri,  prinsip  pembagian 

keuntungan usaha, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

sumber  daya  manusia  merupakan  aset  intelektual  yang  sangat  berharga  dalam 

bisnis internet, sehingga keberadaannya merupakan salah satu modal terpenting 

dalam mengelola bisnis ini.  Karena teknologi yang canggih pun pada dasarnya 

akan dikelola oleh orang-orang yang memiliki daya intelektual tinggi.

3.3.4 Faktor Teknologi 

Menurut Hartman (2000) menjelaskan tentang faktor teknologi  dalam e-

business 

“Pada  akhirnya  kepuasan  pelanggan  atau  konsumen  terhadap  kinerja 
bisnis  internet  tidak  akan  terlepas  dari  faktor  teknologi  yang  dipergunakan. 
Kecepatan,  kemudahan,  dan  keamanan  dalam  melakukan  transaksi  tetap 
merupakan  tiga  aspek  utama  sebagai  patokan  kinerja  perusahaan  di  mata 
konsumen.”

Berdasarkan  penjelasan  tersebut  kunci  kehandalan  teknologi  sangat 

tergantung dari  kemampuan perusahaan dalam mengkonvergensikan  tiga aspek 

industri,  yaitu  :  penghitungan  (computing),  komunikasi  (communication),  dan 

(Isi)content. Tanpa teknologi yang memadai kegiatan bisnis melalui internet tidak 

akan  berjalan,  selain  itu  aspek  seperti  kecepatan,  kemudahan,  dan  keamanan 

merupakan faktor yang dapat menunjang dari teknologi itu sendiri. Dalam hal ini 

para  pengelola  harus  benar-benar  memperhatikan  teknologi  yang  sedang 

digunakan perusahaan dalam kegiatan usahanya dan tentunya teknologi tersebut 

harus mengikuti perkembangan yang sedang berjalan.
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BAB IV

PEMBANGUNAN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)

Perkembangan dunia usaha yang semakin maju menyebabkan timbulnya 

persaingan  yang  semakin  ketat.  Salah  satu  cara  untuk  menjaga  kelangsungan 

hidup perusahaan adalah menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Karena dari 

hasil  penelitian  mempertahankan  pelanggan yang  sudah ada  jauh  lebih  mudah 

dibandingkan dengan mendapatkan pelanggan baru.

“Anda semua harus tahu bahwa para pelanggan memiliki  harapan besar 

untuk dilayani  dalam bahasa Komunikasi  yang penuh sopan santun.  pelanggan 

senang dan bahagia mengetahui anda mendengarkan mereka dengan sikap baik, 

dan berbicara dengan mereka dalam bahasa santun dan sopan. sikap baik anda 

pada pelanggan anda, akan menghubungkan batin anda ke Batin pelanggan anda 

dalam kekuatan kebaikan.”(Djajendra, 2008)

 Menurut Djajendra (2008)

 “Layanan  pelanggan  adalah  kebutuhan  bisnis,  dan  bukan  sekedar 
pekerjaan rutin yang monoton. layanan pelanggan merupakan permainan tim di 
dalam  upaya  memenangkan  kompetisi  bisnis  yang  ketat.  oleh  karena  itu, 
pengusaha, pemimpin, dan karyawan harus saling berempati dan menyatu dalam 
semangat untuk menarik lebih banyak pelanggan.”

Dari  penjelasan-penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelayanan 

terhadap pelanggan adalah bukan hanya sekedar penjualan produk saja, tetapi juga 

pelanggan  harus  merasakan  nilai  lebih  dari  produk  tersebut.  Misalnya  saja 

kepuasan dari pelanggan karena merasakan pelayanan yang dapat memanjakannya 

dan  juga  kenyamanan-kenyamanan  dalam  penggunaan  fasilitas  dalam  proses 

pembelian produk tersebut.
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4.1 Customer Relationship Management (CRM)

4.1.1 Definisi Customer Relationship Management (CRM)

Customer Relationship Management (CRM) menjadi istilah yang populer 

dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Ditambah  dengan  perkembangan  teknologi 

informasi yang semakin merambah berbagai aplikasi bisnis, CRM menjadi salah 

satu proses bisnis yang menarik untuk diperbincangkan.

CRM  merupakan  filosofi  atau  strategi  bisnis  pertama  dan  terkemuka 

dimana  seluruh  aktivitas  di  dalam  perusahaan  dikendalikan  oleh  kebutuhan 

pelanggan. CRM dianggap sebagai sebuah perubahan dalam menjalankan sebuah 

perusahaan dari  yang tadinya  melihat  dari  sudut pandang  product atau  service  

centric menjadi customer-centric.

Aktivitas  CRM pada  dasarnya  terkait  dengan  kata  relationship.  Secara 

umum relationship berarti anda tidak membeli lantas puntus, tetapi ada hubungan 

yang  terus  menerus  dibangun.  Seperti  diketahui,  sebelum  sampai  kepada 

keputusan  membeli,  orang  akan  memulainya  dengan  pencarian  informasi, 

mengevaluasi informasi tersebut, baru kemudian melakukan pemesanan. Setelah 

membeli, pelanggan mungkin memerlukan bimbingan. Kemudian fase berikutnya 

adalah memperbaiki jika ada masalah.

Konsep  CRM  tidak  lepas  dari  konsep  relationship  marketing.  Konsep 

relationship marketing menyampaikan gagasan bahwa tujuan utama dari  bisnis 

perusahaan yaitu untuk mengajak melakukan interaksi dengan pelanggan dalam 

jangka waktu yang panjang (Zikmund et. Al, 203:2). 
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Dalam konsep Relationship Marketing yang merupakan keluaran (output) 

dari  CRM  menekankan  perusahaan  untuk  melakukan  hubungan  yang 

berkesinambungan  baik  dengan  konsumen  maupun  unsur-unsur  yang 

berhubungan  dengan  pemasaran.  Melalui  Relationship  Marketing perusahaan 

dapat  memberikan  perhatian  terhadap  jaringan  distribusi  dan  juga  dapat 

diterapkan  kepada  perusahaan  pesaing  yaitu  dengan  cara  beraliansi  dalam 

mempermudah pembayaran-pembayaran transaksional. 

Adapun  pengertian  dari  CRM  yang  dikemukakan  oleh  beberapa  ahli 

adalah sebagai berikut : 

Menurut Zikmund et.al (2003:3) CRM yaitu : 

“CRM  is  a  business  strategy  that  uses  information  technology  to  provide  an 
enterpise with a comprehensive, relaible, and integrated view of its customer base 
so that all processes and customer interaction help maintain and expand mutually 
beneficial relationship”.

Definisi CRM menurut www.erakarsa.com (2006)

“Customer  Relationship  Management  (CRM)  adalah  strategi  yang  dilakukan 
perusahaan dalam mengelola pelanggan. CRM pada intinya adalah sebagaimana 
mengidentifikasi pelanggan, mengakuisisi, dan mempertahankan mereka.”

Sedangkan menurut Ian Gordon, (2002:1) CRM adalah :

“CRM is a series of strategies and processes that create new and mutual value for 
individual  customer,  builds  preference  for  their  organizations  and  improves 
business results over a lifetime of association with their customers.”

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas syarat utama untuk menjalankan 

program  CRM  adalah  perusahaan  mengenali  pelanggannya  melalui  database 

pelanggan.  CRM  memerlukan  keterampilan  dan  strategi  baru  yang  utuh  dan 

terpadu. CRM berkonsentrasi  pada apa yang dinilai  oleh pelanggan dan bukan 

pada apa yang perusahaan ingin jual. Sebenarnya sasaran akhirnya CRM adalah 
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bagaimana perusahaan membangun loyalitas. Karena pada intinya pelanggan itu 

terlayani  dengan baik,  maka mereka akan tetap bersama perusahaan.  Di dalam 

proses  “melayani”  pelanggan,  sebenarnya  terlihat  adanya  sebuah  proses 

membangun  kepercayaan  (trust)  yang  pada  akhirnya  merupakan  penghasilan 

jangka panjang bagi perusahaan.

4.1.2 Tujuan dan Manfaat Customer Relationship Management (CRM)

Tujuan CRM menurut Cathy Osborne (2002:8) adalah untuk membangun 

hubungan dengan pelanggan dimana  mereka  akan melihatnya  sebagai  manfaat 

yang  paling  menguntungkan  dan  nilai  yang  akan  terus  berlanjut  dengan 

perusahaan dan juga mereka melihat bahwa pindah ke perusahaan lain sebagai 

suatu  ketidaknyamanan  bagi  mereka.  Prinsip  CRM  membolehkan  perusahaan 

besar maupun perusahaan kecil  untuk meningkatkan  bottom line dan kepuasan 

pelanggan. Hal ini mengenai bagaimana perusahaan memandang pelanggannya, 

mengubah bagaimana yang tadinya fokus ke internal menjadi lebih fokus ke luar, 

lebih ke pendekatan customer-centric dalam menjalankan bisnisnya.

Menurut  Kotler  (2005:86)  tujuan  CRM  adalah  menghasilkan  ekuitas 

pelanggan yang tinggi. Dimana ekuitas pelanggan adalah total nilai seumur hidup 

semua  pelanggan  perusahaan  yang  didiskontokan.  Yang  jelas  semakin  setiap 

pelanggan, semakin tinggi pula ekuitas pelanggan.

Menurut  Rust  Zeithaml  dan  Lemon  membedakan  tiga  faktor  yang 

mempengaruhi ekuitas pelanggan (Kotler, 2005:86) yaitu : 
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1. Ekuitas  nilai,  yaitu  penilaian  objektif  pelanggan atas  kegunaan tawaran 

berdasarkan pemikirannya tentang manfaat yang kemudian dengan biaya-

nya. Sub-pendorong ekuitas nilai adalah mutu, harga, dan kenyamanan.

2. Ekuitas  merek,  yaitu  penilaian  subjektif  dan  tak  berwujud  pelanggan 

terhadap merek, yang di luar dan melampaui nilai yang dipikirkan secara 

objektif.  Sub-pendorong  ekuitas  merek  adalah  kesadaran  merek 

pelanggan,  sikap  pelanggan  terhadap  merek,  dan  pemikiran  pelanggan 

mengenai etika merek.

3. Ekuitas  Rasional,  yaitu  kecenderungan  pelanggan  untuk  setiap  kepada 

merek yang diluar dan melampaui  penelitian objektif  dan subjektif  atas 

nilainya.  Sub-pendorong  ekuitas  rasional  mencakup  program kesetiaan, 

program  pemahaman  dan  perlakuan  khusus,  program  pembentukan 

komunitas, dan program pembentukan pengetahuan.

Berdasarkan faktor-faktor  diatas dapat  disimpulkan bahwa ekuitas  nilai, 

ekuitas merek dan ekuitas rasional adalah tiga hal yang mempengaruhi pelanggan 

dalam  pembelian  suatu  produk  terhadap  perusahaan  tersebut.  Tentunya 

perusahaan tidak  hanya  sekedar  menjual  produk lalu  selesai,  tetapi  juga harus 

memperhatikan  pelayanan  terhadap  pelanggan dan calon  pelanggan agar  dapat 

terjalinnya hubungan yang baik antar keduanya sehingga pelanggan pun menjadi 

loyal untuk menggunakan produk dari perusahaan tersebut.

Adapun  manfaat  dari  pelaksanaan  CRM yang  didapat  oleh  perusahaan 

menurut Wagner dan Zubbey (2007:7) antara lain : 

1. Optimizing the cost of sales 
2. Identifying and targeting customer better
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3. Decreasing the cost of marketing campaigns 
4. Increasing customer loyalty 
5. Increasing customer retention 
6. Identifying customer trends and patterns of consumption 
7. Helping  information  flow  to  wherever  it’s  needed  throughout  the 

organization.

Berdasarkan  manfaat-manfaat  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa 

sistem pelayanan berbasis Customer Relationship Management mampu membantu 

perusahaan dalam mengurangi  biaya-biaya  dalam bidang pemasaran.  Terutama 

untuk memperoleh pelanggan baru karena sistem ini dapat menganalisa tentang 

tren dan pola konsumsi konsumen.

Menurut Kotler dan Armstrong (2004, pp. 16-23), 

Customer  relationship  management  merupakan  proses  membangun  dan 
mempertahankan  hubungan  jangka  panjang  yang  menguntungkan  dengan 
pelanggan  melalui  penyediaan  pelayanan  yang  bernilai  dan  yang  memuaskan 
mereka. Secara garis besar, perusahaan dapat mengembangkan hubungan dengan 
pelanggannya  melalui  tiga  pendekatan,  yaitu  (1)  manfaat  finansial  (financial  
benefit); (2) manfaat sosial  (social benefit); dan (3) ikatan struktural  (structural  
ties)” 

1. Manfaat finansial (financial benefit)

Manfaat  finansial  meliputi  penghematan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh 

seorang    pelanggan pada saat  mereka  membeli  produk atau jasa dari 

perusahaan.  Implementasi  yang  paling  sering  dari  penyediaan  manfaat 

finansial  adalah  dengan  menjalankan  frequency  marketing  programs 

seperti pemberian reward berupa diskon khusus apabila pelanggan sering 

melakukan  pembelian  atau  apabila  membeli  dalam jumlah  yang  besar. 

Dalam  praktek  di  lapangan,  istilah  frequency  marketing program 
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seringkali  digunakan  secara  bergantian  dengan  istilah  reward  program 

mengingat kedua istilah tersebut memiliki makna yang  sama.

2. Manfaat sosial (social benefit)

Membangun  hubungan  dengan  pelanggan  dengan  cara  memberikan 

manfaat finansial memang penting, namun tidak cukup sampai di tahap ini 

saja.  Lebih  lanjut,  Kotler  dan  Armstrong  (2004)  menyatakan  bahwa 

perusahaan perlu juga memberikan manfaat sosial bagi pelanggan mereka. 

Pemberian  manfaat  sosial  lebih  menyentuh  kebutuhan  dan  keinginan 

pelanggan  secara  lebih  personal.  Di  tingkat  ini,  hubungan  dengan 

pelanggan tidak hanya tercipta karena insentif harga yang diberikan oleh 

pihak perusahaan, namun ada ikatan sosial bahkan persahabatan baik antar 

perusahaan dengan pelanggan, maupun antar pelanggan yang satu dengan 

pelanggan  yang  lainnya.  Implementasi  dari  penyediaan  manfaat  sosial 

(social benefit) paling mudah adalah berusaha mengingat nama pelanggan 

secara individu.

Hal  ini  telah  banyak  diterapkan  oleh  hotel-hotel  berbintang  terhadap 

pelanggan loyalnya,  dimana setiap kali  mereka menginap di hotel  yang 

bersangkutan,  pihak  hotel  senantiasa  melayani  dengan  menyebut  nama 

pelanggan yang bersangkutan, bahkan pihak hotel melalui  database yang 

ada, mampu mengingat layanan-layanan apa saja yang menjadi preferensi 

dari  pelanggan  loyal  tersebut.  Selain  implementasi  dari  penyediaan 

manfaat  sosial  yang  sederhana  seperti  di  atas,  pelaksanaan  penyediaan 

manfaat sosial dapat dilakukan dengan cara membentuk klub pelanggan, 
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seperti  yang dilakukan oleh  Harley  Davidson  yang  membentuk  Harley  

Davidson Club (HDC), dimana hubungan yang tercipta tidak hanya pihak 

perusahaan  dengan  anggota  klub  yang  memiliki  sepeda  motor  besar 

Harley  Davidson  saja,  namun  di  dalam  klub  terjalin  hubungan  antar 

sesama pemilik  sepeda motor.  Aktivitas yang mereka lakukan misalnya 

setiap tahun menyelenggarakan safari road mengelilingi kota atau wilayah 

negara tertentu.

3. Ikatan struktural (structural ties)

Membangun  hubungan  jangka  panjang  yang  menguntungkan  dengan 

pelanggan  melalui  penyediaan  ikatan  struktural  sehingga  memudahkan 

pelanggan  untuk  bertransaksi  dengan  perusahaan.  Contoh  seperti  yang 

dilakukan  oleh  FedEx,  sebagai  perusahaan  pengiriman  barang,  yang 

melengkapi  pelanggan  dengan  sistem  online sehingga  setiap  pelanggan 

dapat menelusuri status dokumen atau barang mereka yang dikirim lewat 

perusahaan  ini  dengan  cara  mengakses  secara  online  pada  situs  resmi 

perusahaan.

Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  selain  memperoleh 

keuntungan secara finansial, sistem ini pun dapat menimbulkan manfaat-manfaat 

yang tak dapat diukur  secara materi  serperti,  kepuasan batin  pelanggan karena 

merasa sudah seperti  keluarga besar perusahaan tersebut  dengan adanya ikatan 

sosial  yang  dapat  menyatukan  satu  pelanggan  dengan yang  lainnya,  selain  itu 

pelanggan  pun merasa  dimudahkan  dalam melakukan  transaksi  karena  adanya 

data pelanggan yang on-line.
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4.1.3 Perencanaan Customer Relationship Management (CRM)

Pada  mulanya,  perusahaan  mengembangkan  rencana  CRM  dalam 

hubungan kemampuan strategis  daripada  strategi  di  dalam perusahaan.  Hal  ini 

membantu untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menyesuaikan variasi yang 

lebih  luas  dari  perubahan pasar  dan  industri  tanpa  merusak  tujuan  utama  dari 

rencana tersebut.

Perusahaan yang menerapkan CRM bukan dilihat  hanya  pada teknologi 

saja tetapi juga pada pengembangan dan fokus terhadap kemampuan organisasi 

dalam area lain seperti proses CRM, manusia, dan pengetahuan/ wawasan. Tentu 

saja perusahaan yang menerapkan CRM tidak mengadopsi solusi teknologi CRM 

terlebih dahulu dan kemudian membangun CRM di sekitar mereka. Melainkan, 

mereka mengembangkan suatu pendekatan yang lebih seimbang untuk memahami 

dan menerapkan kemampuan strategis CRM. 

Ada empat kemampuan utama strategis dalam CRM (Ian Gordon, 2002:2) 

antara lain : 

1. Technology: the technology that supports CRM
2. People : the skills, abilities and attitudes of the people who manage CRM 
3. Process :  the processes companies  use to access and interact  with their 

customers in the pursuit of new value and mutual satiscation.
4. Knowledge and insight : the approaches the company uses to add value to 

customer data so that they acquire the knowledge and insight needed to 
deepen the relationships that matter.

Skala dan bidang tentang kemampuan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor 

seperti  pelanggan  inti  dimana  perusahaan  telah  memilih  untuk  berkonsentrasi, 

kepemimpinan dan budaya organisasi, saluran perusahaan yang digunakan untuk 
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komunikasi  stakeholder,  transaksi  dan  logistik  dan  model  bisnis  perusahaan, 

strategi dan struktur (Gambar 4.1)

Gambar 4.1 Keseimbangan dalam Kemampuan Strategis CRM

Sumber : Gordon (2002:2)

Dari gambar 4.1 menerangkan bahwa empat kemampuan utama strategis 

dalam CRM dapat  mendukung  tiga  komponen  yang  saling  berkaitan.  Budaya 

kepemimpinan  yang  dipengaruhi  empat  kemampuan  strategis  ini  akan  mampu 

melakukan  komunikasi  secara  efektif  dengan  pihak  stakeholders  untuk 

menentukan model bisnis perusahaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap 

saluran transaksi yang akan dilakukan oleh calon pelanggan.

4.1.4 Strategi Customer Relationship Management (CRM)

Tujuan  dari  strategi  CRM  adalah  untuk  membentuk  interaksi  antara 

perusahaan  dan  pelanggannya  dengan  cara  yang  memaksimalkan  nilai  hidup 
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pelanggan  untuk  perusahaan.  Hal  ini  juga  mencerminkan  filosofi  bahwa tidak 

semua  pelanggan  diciptakan  sama.  Perusahaan  mengenali  bahwa  pelanggan 

dibedakan  oleh  nilai  ekonomi  mereka  kepada  perusahaan  dan  dalam  harapan 

mereka  ke  arah  perusahaan  (dalam  hal  kesediaan  untuk  terlibat  dalam  suatu 

hubungan jangka panjang). 

Membentuk  interaksi  pelanggan  perusahaan  melalui  daya  tarik  dan 

retention  dari  sasaran  kelompok  pelanggan  menuju  struktur  operasional  dan 

strategis  dari  pengguna  CRM.  Hasilnya,  perencanaan  CRM  yang  sukses 

merupakan suatu satuan aktivitas kompleks yang bersama-sama membentuk dasar 

untuk  sesuatu  yang  bisa  mendukung  keunggulan  kompetitif  yang  sulit  ditiru. 

Menurut Kumar dan Reinartz (2006:33-37) strategi  CRM membutuhkan empat 

komponen (Gambar 4.2), antara lain : 

Gambar 4.2 Komponen Strategi CRM

Sumber : Kumar and Reinartz (2006:34)
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1. Customer-Management Orientation 

Customer-management  orientation  is  defined  as  the  set  of  organizational 

values,  beliefs,  and  strategic  actions  that  enable  the  implementation  of 

customer management principles.

2. Integration and Alignment of Organizational Processes 

Integration  and  alignment  of  organizational  processes  is  characterized  by 

understanding  the  value  provided  to  the  target  customers  should  be  what 

drives all processes. These outcomes should be used to define and design the 

organization’s processes.

3. Information Capture and Aligmnet of Technology 

Information  capture  and  alignment  of  technology  is  characterized  by  the 

capibility of leveraging data into actionable information.

4. CRM implementation 

The implementation of CRM pertains to the processes and activities required 

for a succesful CRM strategy.

Dari gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa proses manajemen mulai dari 

memperoleh informasi  tentang tren dan pola  konsumsi  pelanggan baru melalui 

teknologi  yang  tersedia,  kemudian  diintegrasikan  dengan  pola  manajemen 

perusahaan untuk membentuk disain yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

Setelah itu implementasi CRM akan memproses desain baru yang telah dibentuk 

dari  proses  sebelumnya  dan  kemudian  manajemen  orientasi  pelanggan  akan 

tercapai.
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4.1.5 Langkah-langkah  dalam  Pelaksanaan  Customer  Relationship  

Management (CRM)

Pada  dasarnya,  CRM  merupakan  strategi  yang  dilaksanakan  untuk 

meningkatkan  profitabilitas  pelanggan  dengan  mengidentifikasi  segmentasi 

pelanggan  secara  mendetail,  menetapkan  strategi  komunikasi  pemasaran,  dan 

membuat  keputusan  yang  tepat  untuk  meningkatkan  kepuasan  pelanggan yang 

diharapkan meningkatkan profit perusahaan.

Untuk melaksanakan strategi ini,  diperlukan langkah-langkah yang tepat 

untuk menciptakan strategi ini.  Duane E. Sharp (2003:9) memberikan langkah-

langkah dalam menjalankan strategi CRM, yaitu sebagai berikut : 

1. Interacting 
A  dialog  between  a  customer  and  an  organization  consist  of  a  series  of 
transaction  represent  an  opportunity  and  may  take  several  forms.  Each 
transaction  or  interaction  represent  an  opportunity  to  build  and  develop 
relationship with a customer.

2. Analyzing
Analyzing  customer  behavior  means  applying  insight  to  create  relevan 
interactions that build valued relationship.

3. Learning 
In  this  stage,  ongoing  procedures  for  maintaining  customer  contact  are 
estabilished through correspondence, phone calls, or personal meetings.

4. Planning 
A fourth important stage in the CRM process is planing the market strategies 
that evolve from knowing customers, their purchasing patterns, their product 
preferences, and their lifestyles.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, pelaksanaan CRM dimulai dengan 

melakukan  interaksi  antar  perusahaan  dengan  konsumen  yang  menggunakan 

produk  atau  jasa  yang  ditawarkan  perusahaannya,  kemudian  perusahaan 

menganalisis konsumen mana yang akan menjadi pasar sasarannya.  Setelah itu, 

perusahaan mempelajari bagaimana karakter pasar sasaran tersebut mulai dari apa 
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yang  dibutuhkan  sampai  dengan  perilaku  pembeliannya  dan  langkah  terakhir 

adalah merencanakan strategi apa yang akan digunakan untuk mengembangkan 

hubungan  perusahaan  dengan  pelanggan  tersebut  dengan  tetap  memperhatikan 

pola pembelian mereka dan produk yang diinginkan.

Viqnett 1

Komunitas Pelanggan Menjadi Alat Bantu Pengembangan Produk

Pernah  suatu  ketika  penulis dihampiri  oleh  sales  promotion 

girl (SPG) perusahaan rokok X  dengan  tujuan  agar  penulis 

membeli  produknya.  Setelah membeli  rokok  yang 

ditawarkannya, SPG tersebut memberikan selembar formulir tentang biodata dari 

para pembeli. Dalam formulir tersebut berisi identitas dan juga keterangan tentang 

minat dari para pembeli. Pada awalnya penulis tidak mengira jika formulir biodata 

yang diberikan oleh SPG tersebut akan dijadikan bahan data pelanggan, karena 

memang  pada  sebelum-sebelumnya  pengisian  biodata  seperti  itu  sudah  biasa 

penulis  lakukan.  Tetapi  ternyata  pada  saat  penulis  berulang  tahun  perusahaan 

rokok X tersebut mengirimkan SMS melalui nomor handphone penulis  dengan 

kalimat  “Hai  Jonk,  Kami  mengucapkan  Happy  Birthday,  semoga  hari-harimu 

semakin  bahagia  dan sukses  selalu  untuk kamu.  Kemudian  disambung  dengan 

kalimat  Meroko  dapat  menyebabkan  kanker,  serangan  jantung,  impotensi  dan 

gangguan kehamilan dan janin.” Penulis pada saat itu merasa bahagia karena telah 

mendapatkan  ucapan  tersebut,  tapi  juga  merasa  bingung  karena  baru  kali  itu 
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mendapatkan pengalaman yang mengesankan.  Setelah penulis  bertemu kembali 

dengan SPG perusahaan rokok tersebut yang lainnya, penulis menanyakan hal itu 

kepada mereka, dan mereka pun menjawab bahwa hal tersebut adalah penerapan 

sistem pelayanan CRM. 

4.2 Loyalitas Pelanggan 

4.2.1 Definisi Loyalitas Pelanggan 

Perilaku setelah pembelian  suatu produk ditentukan oleh kepuasan atau 

ketidakpuasan akan suatu produk sebagai akhir dari proses penjualan. Bagaimana 

perilaku  pelanggan  dalam  melakukan  pembelian  kembali,  bagaimana  sikap 

pelanggan  dalam  mengekspresikan  produk  yang  dipakainya  dan  perilaku  lain 

yang menggambarkan reaksi pelanggan atas produk yang telah dirasakannya.

Setiap  perusahaan  pasti  menginginkan  konsumen  yang  loyal  karena 

konsumen  yang  loyal  akan  memberikan  keuntungan  jangka  panjang  bagi 

perusahaan. Selain itu, konsumen yang loyal merupakan tujuan akhir dari setiap 

perusahaan.

Pengertian  loyalitas  pelanggan  yang didefinisikan  oleh Griffin  (2005:5) 
yaitu 

“Perilaku  pembelian  yang  didefinisikan  sebagai  pembelian  nonrandom 
yang  diungkapkan  dari  waktu  ke  waktu  oleh  beberapa  unit  pengembalian 
keputusan.”

Sedangkan menurut Manish yang dikutip oleh Bagdonien dan Jakstait (2006:6)

“Customer loyalty means the trust that enterprise gains making and developing 
mutual useful relationships with customer.”

Menurut Hermawan Kartajaya (2003:126) loyalitas adalah : 
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“Manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk memiliki, men-support, 
mendapatkan rasa aman dan membangun keterikatan serta menciptakan emotional 
attachment”.

Artinya,  loyalitas  menggambarkan  keinginan  konsumen  untuk  terus 

berlangganan  dalam  jangka  waktu  yang  panjang,  melakukan  pembelian  dan 

menggunakan  barang dan  jasa  secara  berulang dan merekomendasikan  produk 

perusahaan kepada teman atau koleganya.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa loyalitas merupakan suatu 

sikap  positif  konsumen  terhadap  suatu  produk  atau  jasa  yang  disertai  dengan 

perilaku  pembelian  secara  berulang  dan  bersikap  konsisten,  yang  selanjutnya 

konsumen merekomendasikan produk atau jasa perusahaan tersebut kepada orang 

lain.

4.2.2 Faktor-faktor Untuk Mengembangkan Loyalitas

Setelah memperoleh pelanggan, tahapan berikutnya yaitu mengembangkan 

loyalitas.  Menurut  Griffin  (2005:20)  terdapat  dua  faktor  penting  untuk 

mengembangkan loyalitas : 

1. Keterikatan (attachment)  yang tinggi  terhadap produk atau jasa tertentu 

dibanding terhadap produk atau jasa pesaing potensial,  keterkaitan yang 

dirasakan pelanggan terhadap produk atau jasa dibentuk oleh dua dimensi 

yaitu : 

- Tingkat preferensi yaitu seberapa besar keyakinan pelanggan terhadap 

produk atau jasa tertentu.
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- Tingkat  differensiasi  produk  yang  dipersepsikan  yaitu  seberapa 

signifikan  pelanggan  membedakan  produk  atau  jasa  tertentu  dari 

alternatif-alternatif lain.

2. Pembelian  berulang  yang  tinggi  terhadap  produk  atau  jasa  tertentu 

dibanding dengan produk lain dari pesaing.

Dari faktor-faktor diatas dapat disimpulkan bahwa produk yang memiliki 

kualitas baik dan sesuai dengan tren dan pola konsumsi pelanggan saat ini akan 

mampu  menyerap  pelanggan  secara  optimal.  Pembelian  berulang-ulang  akan 

terhadap  suatu  produk  akan  menjadi  parameter  bagi  perusahaan  agar  dapat 

menjaga produk tersebut sesuai dengan kapasitasnya.

 
4.2.3 Faktor Pengukuran Loyalitas

Untuk mengukur tingkat loyalitas pelanggan, menurut Griffin (2005) yaitu 

dengan mengukur :

1. Basis klien 

Merupakan seluruh jumlah pelanggan dan klien yang aktif, jumlah ini dapat 

dihitung dengan menjumlahkan pelanggan pertama kali, pelanggan berulang 

dan klien.

2. Tingkat retensi pelanggan baru 

Menunjukkan  persentase  pelanggan  pertama  kali  yang  kembali  melakukan 

pembelian  kedua  dalam periode  waktu  tertentu.  Periode  waktu  diatur  oleh 

siklus pembelian berulang pelanggan perusahaan yang biasa.

3. Tingkat retensi klien 
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Merupakan  presentase  pelanggan  yang  telah  memenuhi  sejumlah  khusus 

pembelian berulang selama periode waktu tertentu.

4. Pangsa Pelanggan 

Merupakan persentase jumlah pembelian pelanggan atas kategori produk dan 

jasa tertentu yang dibelanjakan ke perusahaan.

5. Jumlah rata-rata pelanggan baru perbulan 

Rata-rata jumlah pelanggan pertama kali yang membeli dari perusahaan setiap 

bulannya.

6. Frekuensi pembelian 

Merupakan  frekuensi  rata-rata  seorang  pelanggan  atau  klien  membeli  dari 

perusahaan per tahunnya.

7. Tingkat peralihan 

Merupakan persentase tahunan rata-rata pelanggan yang hilang atau menjadi 

tidak aktif karena suatu alasan, termasuk ketidak-puasan dan pindah lokasi.

 Dari faktor-faktor diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggan yang 

dihitung berdasarkan waktu harian, satu minggu, per bulan dan pertahun untuk 

dapat mengetahui sejauh mana tingkat loyalitas konsumen terhadap suatu produk 

yang  dipasarkan.  Pengukuran  loyalitas  konsumen  ini  bertujuan  untuk  tingkat 

produksi suatu produk dar perusahaan tersebut.

4.2.4 Tahap Pembentukan Loyalitas Konsumen 

Kotler  (2006:148)  mengemukakan  bahwa  ada  sembilan  tahap 

pertumbuhan atau pembentukan seseorang menjadi pelanggan yang loyal yaitu : 

1. Suspect 
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Setiap orang yang mempunyai kemungkinan untuk membeli produk atau jasa 

yang  kita  hasilkan.  Disebut  suspect  karena  dipercaya  mereka  ada 

kemungkinan untuk membeli tetapi belum dapat diketahui secara pasti.

2. Prospect 

Merupakan seseorang yang telah memiliki  kebutuhan akan produk kita dan 

mempunyai kemampuan untuk membelinya walaupun seorang prospect belum 

tentu  membeli  dari  kita,  tetapi  telah  ada  seseorang  yang  telah 

merekomendasikan  tentang kita,  prospect  mungkin  tahu  siapa kita  dan apa 

yang kita jual, tetapi belum mau membeli dari kita.

3. Disqualified Prospect 

Adalah Prospect yang cukup kita pelajari dan mereka tidak membutuhkan atau 

tidak mempunyai kemampuan untuk membeli produk kita.

4. First time customer 

Adalah mereka yang baru pertama kali membeli dari kita, mereka ini mungkin 

termasuk pelanggan kita tetapi masih menjadi pelanggan pesaing.

5. Repeat customer 

Adalah mereka yang telah melakukan pembelian dua kali atau lebih. Mereka 

ini sudah dapat diklasifikasikan sebagai pelanggan.

6. Client 

Seorang klien  membeli  semua  produk yang  tawarkan yang  mungkin  dapat 

dipergunakan atau sesuai kebutuhan mereka. Mereka membeli secara reguler, 

sehingga kita dituntut untuk terus berusaha menciptakan hubungan yang baik 

agar mereka tidak tertarik kepada pesaing.
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7. Members 

Biasanya dimulai dengan adanya penawaran program penawaran keanggotaan, 

dimana  dengan  menjadi  anggota  akan  lebih  mudah  memperoleh  seluruh 

keuntungan  atau  manfaat  yang  akan  didapat  dibanding  bila  tidak  menjadi 

anggota.

8. Advocate 

Seorang advocat  memiliki  semua  produk atau  jasa dan membelinya  secara 

reguler.  Seorang  advokat  akan  selalu  berusaha  menarik  orang  lain  untuk 

membeli dari kita dan juga akan melakukan pemasaran untuk kita dan akan 

membawa pelanggan baru kepada kita.

9. Partners 

Suatu  tahapan  terakhir  dimana  perusahaan  bersama  pelanggan  secara  aktif 

melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.

Dari tahap-tahap diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan paling awal dari 

tahap pembentukan konsumen yaitu suspect, memerlukan perlakuan yang khusus 

agar  mereka  yang  akan  membeli  suatu  produk  menjadi  yakin  dengan  produk 

tersebut.  Sehingga apabila  telah  menjadi  pelanggan,  diharapkan  dapat  menjadi 

partners  yang  nantinya  akan  bersama-sama  melakukan  kerjasama  yang  saling 

menguntungkan dengan perusahaan.
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Viqnett 2

Pebisnis Tangguh Akan Mendapatkan Pelanggan Yang Setia

Beberapa  bulan  yang lalu  seorang  teman  SMA 

penulis  tiba-tiba memberi  kabar  kalau  dia 

sedang  berada  di Malang  dalam  rangka 

mendistribusikan  binatang  peliharaannya  yaitu  kelinci.  Jenis  kelinci  yang 

ditawarkan sangat unik dari kelinci biasanya yaitu jenis kelici Loop, kelinci ini 

mirip  anjing  pudel  karena  telinganya  turun  dan  bulunya  pun panjang-panjang. 

Akhirnya penulis pun memutuskan untuk membeli seekor kelinci tersebut  yang 

berumur  dua  bulan  dengan  harga  dua  ratus  ribu  rupiah.  Penulis  memutuskan 

membeli  kelinci  tersebut  dengan pertimbangan karena apabila  membeli  kelinci 

sejenis langsung ditoko yang berada di Malang, harganya bisa mencapai tiga kali 

lipatnya.  Karena  kualitasnya  bagus  dan  pelayanan  yang  diberikan  juga 

memuaskan,  seperti  penjual  memberi  kiat-kiat  merawat  kelinci  agar  dapat 

beradaptasi  dengan  lingkungan,  maka  penulis  memutuskan  untuk  membeli 

kembali  seekor  kelinci  indukan  yang  tentunya  lebih  besar  dari  sebelumnya. 

Karena  penulis  bercerita  banyak  tentang  kelici  tersebut,  teman  penulis  pun 

berminat untuk memesan kelinci yang sejenis kepada teman penulis tersebut.
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Sebagai gambaran maka dapat dilihat gambar tahap-tahap loyalitas pada 

gambar 4.2.4

Gambar 4.2.4 Tahap Pembentukan Loyalitas

Sumber : Kotler (2006:148)

Dari  gambar  4.2.4  dapat  disimpulkan  bahwa  alur  rangkaian  tahapan 

pembentukan loyalitas ini menggambarkan keterkaitan antara satu dengan yang 

lainnya. Tahapan yang paling akhir yaitu partners merupakan puncak dari tahapan 
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ini,  karena  apabila  seorang pelanggan sudah mencapai  tahapan  ini  perusahaan 

bersama  pelanggan  secara  aktif  dapat  melakukan  kerjasama  yang  saling 

menguntungkan.

4.2.5  Karakteristik Loyalitas Pelanggan 

Menurut Griffin (2005:31),  loyalitas pelanggan dalam kaitannya dengan 

perilaku pembelian ditandai dengan adanya : 

1. Melakukan pembelian ulang secara teratur (repeat buyer)

Pelanggan  membeli  kembali  produk  yang  sama  yang  ditawarkan  oleh 

perusahaan.

2. Melakukan pembelian antarlini produk dan jasa (purchases across product and 

service lines)

Pelanggan melakukan pembelian antarlini produk/ jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan.

3. Mereferensikan kepada orang lain (refers other)

Pelanggan  melakukan  komunikasi  dari  mulut  ke  mulut  berkenaan  dengan 

produk tersebut kepada orang lain.

4. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan pesaing (demonstrates immunity to 

the full of competitions).

Berdasarkan karakteristik loyalitas pelanggan yang telah dijelaskan dapat 

disimpulkan bahwa pelanggan yang loyal terhadapa suatu produk, mereka akan 

melakukan  pembelian  berulang-ulang,  melakukan  pembelian  antarlini  produk, 

mereferensikan  kepada  orang lain,  dan  tidak terpengaruh  terhadap produk lain 

yang sejenis dari pesaing lain. 

71



4.2.6  Jenis Loyalitas 

Menurut  Griffin  (2005:22)  terdapat  empat  jenis  loyalitas  seperti 

ditunjukkan pada gambar 4.5 yaitu : 

Gambar 4.5 Jenis Loyalitas

                                                     Pembelian Berulang

Tinggi Rendah 
Tinggi Loyalitas premium Loyalitas tersembunyi
Rendah Loyalitas yang lemah Tanpa loyalitas 

Sumber : Griffin (2005:22)

1. Tanpa Loyalitas 

Untuk berbagai alasan,  beberapa pelanggan tidak mengembangkan loyalitas 

terhadap  produk  atau  jasa  tertentu.  Secara  umum  perusahaan  harus 

menghindari  membidik  para  pembeli  jenis  ini  karena  mereka  tidak  akan 

pernah menjadi pelanggan yang loyal.

2. Loyalitas yang lemah 

Keterikatan  yang  rendah digabung dengan pembelian  berulang yang  tinggi 

menghasilkan loyalitas yang lemah (inertia loyalty)

3. Loyalitas tersembunyi 

Tingkat  prefensi  yang  relatif  tinggi  digabung  dengan  tingkat  pembelian 

berulang yang rendah menunjukkan loyalitas tersembunyi (latent loyalty). 

Bila  pelanggan  memiliki  loyalitas  yang  tersembunyi,  pengaruh  situasi  dan 

bukan pengaruh sikap yang menentukan pembelian berulang.

4. Loyalitas premium 
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Loyalitas premium, jenis loyalitas yang paling dapat ditingkatkan terjadi bila 

ada tingkat keterikatan yang tinggi dan tingkat pembelian berulang yang juga 

tinggi.

Berdasarkan jenis-jenis loyalitas yang telah dijelaskan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak semua pelanggan memiliki sikap loyal terhadap suatu 

produk,  hal  ini  disebabkan  banyak  hal  yang  mempengaruhinya.  Tentunya 

pembelian  berulang-ulang  yang  dilakukan  pelanggan  terhadap  suatu  produk 

menjadi  indikasi  bahwa  pelanggan  tersebut  adalah  pelanggan  yang  memiliki 

loyalitas tinggi.

4.2.7  Strategi Mempertahankan Pelanggan 

Menurut  Griffin  (2005:22)  ada  empat  cara  agar  pelanggan  tidak 

meninggalkan perusahaan, yaitu : 

1. Mempermudah pelanggan untuk memberi umpan balik kepada perusahaan

Salah  satu  kegiatan  yang  paling  menguntungkan  bagi  perusahaan  adalah 

mencari keluhan pelanggan, memudahkan pelanggan untuk memberi umpan 

balik  dengan  cara  bertanya  kepada  pelanggan  secara  teratur  mengenai 

pembelian  terakhir  mereka  seperti  :  apakah  pembelian  itu  memenuhi 

kebutuhan mereka,  apakah itu yang mereka harapkan serta bagaimana cara 

meningkatkannya.

2. Bila pelanggan membutuhkan bantuan, berikanlah dengan segera

Setelah  perusahaan  memperoleh  umpan  balik  dari  pelanggan,  perusahaan 

harus  bertindak  dengan  cepat.  Bila  pelanggan  menghubungi  untuk 

menyampaikan  keluhan,  perusahaan  harus  memberi  respon  dengan  segera, 
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sebaiknya  dengan  menyelesaikan  masalah  tetapi  setidaknya  dengan 

menegaskan  maksud  perusahaan  untuk  menyelesaikan  masalah  secepat 

mungkin.

3.  Mengurangi kejengkelan atas reparasi, pembayaran kembali dan pemberian 

jaminan

Reparasi, pembayaran kembali dan pemberian jaminan sering menjadi sumber 

kekecewaan para pelanggan.

4. Mempelajari cara menghibur pelanggan yang marah 

Dengan sistem umpan balik dan keluhan pelanggan yang meningkat mutunya, 

terjadi  interaksi  dengan  pelanggan.  Bila  perusahaan  berhadapan  dengan 

pelanggan  yang  marah,  perlakukan  pelanggan  tersebut  dengan  penuh 

perhatian.

Dari  cara-cara  diatas  dapat  disimpulkan bahwa pelanggan adalah  sosok 

yang harus menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Cara-cara efektif yang harus 

diterapkan  perusahaan  agar  mampu  menjaga  loyalitas  pelanggan.  Tentunya 

pelanggan harus  merasa  dimanjakan  dengan cara-cara  yang  diimplementasikan 

oleh perusahaan.

4.2.8 Keuntungan Loyalitas Pelanggan 

Menurut Griffin (2005:11) ada beberapa keuntungan apabila perusahaan 

memiliki pelanggan yang loyal, yaitu : 

1. Biaya  pemasaran  menjadi  berkurang  (biaya  pengambilan  pelanggan  lebih 

tinggi daripada biaya mempertahankan pelanggan).

2. Biaya transaksi menjadi lebih rendah 
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3. Biaya  perputaran  pelanggan  (customer  turnover)  menjadi  berkurang  (lebih 

sedikit pelanggan hilang yang harus digantikan).

Dari keuntungan-keuntungan diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggan 

yang loyal terhadap suatu produk, akan memberikan keuntungan-keuntungan bagi 

perusahaan  secara  langsung.  Perusahaan  dapat  mengurangi  biaya-biaya  dalam 

kegiatan  pemasaran  produknya  dari  keuntungan  loyalitas  pelanggan  ini,  biaya 

perputaran pelanggan menjadi berkurang dikarenakan sedikitnya pelanggan yang 

beralih  ke  produk  lain,  sehingga  biaya  penarikan  pelanggan  baru  menjadi 

berkurang.  Dalam  hal  ini  biaya  penarikan  pelanggan  baru  lebih  tinggi 

dibandingkan biaya mempertahankan pelanggan yang sudah ada.

4.3 Hubungan Antara Customer Relationship Management (CRM) dengan 

Loyalitas Pelanggan

Dalam  rangka  mempertahankan  pelanggan,  banyak  perusahaan 

memusatkan perhatian dengan meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Tingkat 

kepuasan pelanggan tentu saja merupakan suatu ukuran kunci. Tetapi, kepuasan 

pelanggan  memimpin  ke  arah  loyalitas  dan  profitabilitas  merupakan  suatu 

persoalan penting untuk diuji. Secara tradisional, kepuasan pelanggan diharapkan 

mendorong  ke  arah  loyalitas  atau  ingatan  yang  lebih  besar,  dimana  nantinya, 

memimpin  ke  arah  laba  yang  lebih  besar.  Walaupun  kepuasan  pelanggan  dan 

loyalitas merupakan mediator kunci dari laba, ukuran ini tidak dapat digunakan 

sebagai alat untuk meramalkan laba. 

Gordon  Fullerton  (2004:39)  berpendapat  bahwa  program  CRM  dapat 

membangun loyalitas pelanggan karena program CRM membangun nilai kepada 
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pelanggan  dan  menyediakan  pemasar  dengan  kesempatan  untuk  menggunakan 

data konsumen yang diperoleh dari program CRM untuk membangun penawaran 

pelanggan  yang  lebih  spesifik.  Oleh  karena  itu,  dari  pernyataan  di  atas  dapat 

ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa  CRM  berhubungan  dengan  penciptaan  dan 

peningkatan loyalitas pelanggan.

Dilihat  dari  sisi  bisnis,  yang  lebih  penting  ialah  mengidentifikasi  dan 

memelihara  hubungan  dengan  pelanggan  yang  menguntungkan  (profitable 

customer).  Inilah  yang  membuat  program  loyalitas  masuk.  Seperti  yang 

dikemukakan  oleh  Kumar  dan  Reinartz  (2006:157),  program  loyalitas  sudah 

menjadi  alat  penting  bagi  CRM untuk mengidentifikasi,  memberi  penghargaan 

dan mempertahankan profitable customer.

Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  perusahaan  perlu 

membuat  hubungan  yang  baik  dan  personal  dengan  setiap  pelanggannya  agar 

dapat mengetahui kebutuhan dan keinginannya agar pelanggan dapat terpuaskan. 

Kepuasan  yang  didapat  oleh  pelanggan  ini  merupakan  modal  dasar  bagi 

perusahaan dalam pembentukan loyalitas pelanggan dimana pelanggan yang loyal 

merupakan  aset  yang  paling  berharga  bagi  perusahaan  dalam  meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. Pelanggan adalah aset yang tidak dapat diukur dengan 

materi  sehingga  apabila  perusahaan  dapat  menjaga  hubungan  baiknya  dengan 

pelanggan  dalam jangka  waktu  yang  lama  tentunya  perusahaan  tersebut  telah 

memiliki aset yang sangat berharga. 

Untuk itu, CRM harus fokus pada fondasi sistem yang berorientasi pada 

pelayanan  sempurna;  fokus  pada  prosedur  yang  memudahkan  pelanggan 
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menerima  pelayanan;  fokus  pada  kebijakan-kebijakan  perusahaan  yang 

mengutamakan  hubungan  komunikasi  positif  kepada  pelanggan;  fokus  pada 

teknologi yang mendukung perusahaan secara total untuk memberikan pelayanan 

sempurna;  fokus  pada  kekuatan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  tinggi, 

untuk  memberikan  pelayanan  sempurna  kepada  pelanggan  dan  fokus  kepada 

semua aspek kerja organisasi internal dan eksternal lainnya, yang terfokus pada 

upaya  memberi  dukungan  mutu  pelayanan  berkualitas  tinggi  kepada  semua 

stakeholder.  Khususnya,  kepada  pelayanan  pelanggan  berkualitas  tinggi  yang 

memuaskan harapan pelanggan secara maksimal. 

BAB V

MODEL PENERAPAN e-COMMERCE
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Peter Finger (2000) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya  e-commerce 

menyediakan  infrastruktur  bagi  perusahaan  untuk  melakukan  ekspansi  proses 

bisnis  internal  menuju  lingkungan eksternal  tanpa harus menghadapi  rintangan 

waktu dan ruang (time and space) yang selama ini menjadi isu utama. Peluang 

untuk  membangun  jaringan  dengan  berbagai  institusi  lain  tersebut  harus 

dimanfaatkan  karena  dewasa  ini  persaingan  sesungguhnya  terletak  pada 

bagaimana  sebuah  perusahaan  dapat  memanfaatkan  e-commerce untuk 

meningkatkan kinerja dalam bisnis inti yang digelutinya.

Jika dilihat secara seksama, pada dasarnya ada 4 (empat) jenis relasi dalam 

dunia bisnis yang biasa dijalin oleh sebuah perusahaan (Finger, 2000):

1. Relasi dengan pemasok (supplier);

2. Relasi dengan distributor;

3. Relasi dengan rekanan (partner); dan 

4. Relasi dengan konsumen (customer).

Berdasarkan  bisnis  intinya,  masing-masing  perusahaan  memiliki  urutan 

proses utamanya sendiri-sendiri (core processes), dimana pada berbagai titik sub-

proses, terjadi interaksi antara perusahaan dengan salah satu entiti relasi di atas. 

Jika  dahulu  kebanyakan  relasi  hanya  dapat  terjalin  secara  “one-to-one 

relationship”  karena  alasan  efisiensi,  maka  dengan  adanya  e-Commerce, 

hubungan antar perusahaan dengan entiti eksternal lainnya dapat dilakukan secara 

“many-to-many relationship” dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.

Tiga jenis  jaringan teknologi  informasi  biasanya  dibangun pada sebuah 

perusahaan, yaitu : internet, intranet, dan ekstranet (Finger, 2000).
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Internet merupakan  jaringan  komputer  yang  dapat  menghubungkan 

perusahaan  dengan  domain  publik,  seperti  individu,  komunitas,  institusi,  dan 

organisasi. Jalur ini merupakan jalur termurah yang dapat digunakan perusahaan 

untuk menjalin komunikasi efektif dengan konsumen. Mulai dari tukar menukar 

data informasi sampai dengan transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan cepat 

dan murah melalui internet. Jenis E-Commerce yang cocok memakai jalur internet 

ini adalah B-to-C.

Intranet merupakan infrasturktur jaringan komputer yang menghubungkan 

semua  sumber  daya  manusia,  baik  manajemen  maupun  staf,  dalam  sebuah 

perusahaan sehingga  dengan mudah  mereka  dapat  saling  berkomunikasi  untuk 

menunjang  aktivitas  bisnis  sehari-hari.  Aplikasi-aplikasi  yang  berhubungan 

dengan  komunikasi,  kolaborasi,  dan  kooperasi  biasanya  diimplementasikan  di 

dalam sistem internet ini.

Sementara  ekstranet merupakan  sebuah  infrastruktur  jaringan  yang 

menghubungkan perusahaan dengan para pemasok dan rekanan bisnisnya.  Jika 

dahulu teknologi EDI (Electronic Data Interchange) banyak dipergunakan untuk 

keperluan  ini,  tipe  e-Commerce  B-to-B  merupakan  pilihan  tepat  untuk 

membangun sistem ekstranet di perusahaan.

Pada  akhirnya,  e-commerce bukanlah  sekedar  mekanisme  penjualan 

barang atau jasa melalui medium internet, tetapi lebih pada sebuah transformasi 

bisnis yang merubah cara-cara perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya 

sehari-hari.  Perubahan  mendasar  dan  redifinisi  ulang  terhadap  bisnis  inti 

perusahaan sering kali harus dilakukan sehubungan dengan fenomena ini, karena 
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berbagai paradigma sering kali harus dilakukan sehubungan dengan fenomena ini, 

karena  berbagai  paradigma  baru  telah  mengubur  prinsip-prinsip  manajemen 

konvensional yang jika masih terus dilaksanakan akan justru menjadi hal yang 

merugikan perusahaan (disadvantage).

5.1 Jenis Aplikasi e-Commerce

Dilihat dari jenisnya, e-commerce kerap dibagi menjadi dua kategori, yaitu 

B-to-B  dan  B-to-C.  Prinsip  pembagian  ini  dilandasi  pada  jenis  institusi  atau 

komunitas  yang  melakukan  interaksi  perdagangan  dua  arah.  Jika  dilihat  dari 

perspektif lain, yaitu berdasarkan jenis aplikasi yang dipergunakan, e-Commerce 

dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) tipe :  I-Market,  Customer Care,  Vendors 

Management, dan Extended Supply Chain (Finger, 2000).

5.1.1 Pasar Internet (I-Market) 

Internet Market  (I-Market) didefinisikan sebagai suatu tempat atau arena 

di dunia maya dimana calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan 

transaksi secara elektronis melalui medium internet. Dari definisi tersebut terlihat 

bahwa tipe bisnis yang terjadi adalah B-to-C karena sebagai penjual produk atau 

jasa,  perusahaan  berusaha  menghubungkan  dirinya  dengan  I-Market  yang 

notabene merupakan komunitas para pengguna internet yang ada di seluruh dunia. 

Dari  penjelasan  tersebut  bahwa  prinsip  yang  dipegang  dalam  tipe  ini 

adalah  perusahaan  menyediakan  berbagai  informasi  lengkap  mengenai  seluruh 

produk atau jasa yang ditawarkan melalui  internet,  dengan harapan bahwa ada 
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calon  pelanggan  yang  pada  akhirnya  melakukan  pemesanan  atau  pembelian 

terhadap produk atau jasa tersebut (order).

5.1.2 Layanan Pelanggan (Customer Care)

Tipe  aplikasi  e-Commerce  kedua  adalah  suatu  usaha  dari  perusahaan 

untuk menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan atau konsumen yang telah 

dimilikinya. Jika pada waktu terdahulu perusahaan biasanya menyediakan nomor 

telepon bebas pulsa (toll free) sebagai sarana yang dapat dipergunakan pelanggan 

untuk  bertanya,  berdiskusi,  atau  menyampaikan  keluhan  sehubungan  dengan 

produk atau jasa yang telah atau akan dibelinya. Nomor telepon ini pada dasarnya 

dihubungkan dengan pusat informasi perusahaan atau call center. 

Dengan berkembangnya  internet,  maka  dengan mudah  konsumen  dapat 

berhubungan dengan customer service perusahaan selama 24 jam melalui  situs 

terkait.  Tengoklah  beberapa  pelayanan  yang  biasanya  ditawarkan melalui  situs 

seperti  :  FAQ (Frequently Asked Questions), real  time chatting,  customer info 

changes,  dan lain  sebagainya.  Prinsip utama  yang  diharapkan oleh  perusahaan 

dengan mengimplementasikan E-Commerce jenis ini  adalah untuk memberikan 

pelayanan  (supports  and  services)  yang  prima  sehingga  mempertinggi  atau 

meningkatkan  loyalitas  konsumen.  Seperti  halnya  dengan  I-Market,  sebagian 

besar aplikasi yang dipergunakan bersifat B-to-C.

5.1.3 Manajemen Pemasok (Vendors Management) 
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Hakekat  dari  sebuah  bisnis  adalah  melakukan  transformasi  “bahan 

mentah”  menjadi  sebuah produk atau  jasa yang ditawarkan  kepada konsumen. 

Dengan  kata  lain,  mayoritas  perusahaan  pastilah  memiliki  pemasok  (supplier) 

“bahan  mentah”  tersebut.  Disamping  itu,  berbagai  aktivitas  penunjang  seperti 

proses administrasi, pengelolaan SDM, dan lain sebagainya kerap membutuhkan 

beragam barang yang harus dibeli dari perusahaan lain. Proses pembelian yang 

berlangsung secara kontinyu dan berulang secara periodik tersebut pada dasarnya 

memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pengeluaran total perusahaan (cost 

center). 

Penerapan aplikasi e-commerce untuk menghubungkan perusahaan dengan 

para vendor pemasok berbagai kebutuhan bisnis sehari-hari dapat menekan biaya 

total yang dikeluarkan untuk aktivitas pengadaan dan pembelian barang. Dengan 

dimanfaatkannya  aplikasi  e-Commerce  jenis  ini,  perusahaan  dapat  melakukan 

eliminasi berbagai proses yang tidak perlu, mengintegrasi beberapa proses yang 

dapat  sekaligus  dilakukan,  menyederhanakan  proses  yang  berbelit-belit,  dan 

mengoptimalisasikan proses-proses manual yang memakan waktu dan biaya. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip yang dijalankan 

dalam  implementasi  aplikasi  e-Commerce  ini  adalah  perusahaan  melakukan 

proses pemesanan, pengadaan, dan pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan dari 

berbagai  pemasok  dan  vendor  melalui  internet,  dan  para  rekanan  ini  akan 

mengirimkannya  kepada  perusahaan  sesuai  dengan  kebutuhan.  Tipe  B-to-B 

merupakan platform transaksi yang diterapkan dalam tipe e-Commerce ini.

5.1.4 Urutan Proses (Extended Supply Chain) 

82



Supply  chain  adalah  urutan  proses  atau  aktivitas  yang  dijalankan 

perusahaan  mulai  dari  “bahan  mentah”  (raw  materials)  dibeli  sampai  dengan 

produk  jadi  ditawarkan  kepada  calon  konsumen.  Proses  generik  yang  biasa 

dilakukan dalam supply chain adalah : pengadaan bahan mentah,  penyimpanan 

bahan mentah,  produksi  atau  operasi  bahan mentah  menjadi  bahan baku/  jadi, 

penyimpanan  bahan  baku/  jadi,  distribusi,  pemasaran  dan  penjualan,  serta 

pelayanan purna jual. 

Tidak seperti pada perusahaan konvensional dimana proses dari hulu ke 

hilir  ini  dilakukan secara penuh dan menyeluruh oleh perusahaan,  untuk dapat 

berkompetisi di era globalisasi seperti saat ini, perusahaan harus menjalin kerja 

sama dengan rekanan bisnis yang lain (collaboration to compete). Kunci dari kerja 

sama ini adalah untuk menciptakan suatu produk atau jasa yang lebih murah, lebih 

baik,  dan  lebih  cepat  dari  yang  ditawarkan  para  kompetitor.  Tentu  saja  untuk 

dapat  menciptakan produk atau  jasa yang  demikian,  proses  penciptaan  produk 

atau  jasa di  internal  perusahaan harus  dilakukan pula  secara  murah,  baik,  dan 

cepat. 

Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Di  sinilah  prinsip 

penggunaan  e-commerce dipergunakan,  yaitu  untuk  melakukan  optimalisasi 

supply  chain  perusahaan  dengan  cara  hubungan  dengan  seluruh  rekanan  atau 

pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam proses penciptaan produk atau jasa 

melalui jalur elektronis semacam internet. Jelas terlihat bahwa seperti halnya tipe 

e-Commerce  vendor  management,  prinsip  B-toB  merupakan  platform  yang 

diterapkan dalam pengembangan e-Commerce terkait.
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5.2 Sistem e-Commerce

Membangun  dan  mengimplementasikan  sebuah  sistem  e-Commerce 

bukanlah  merupakan  sebuah  proses  atau  program atau  program  “sekali  jadi”, 

namun merupakan suatu sistem yang perlahan-lahan berkembang terus-menerus 

sejalan  dengan perkembangan  perusahaan (Indrajit,  2000).  Alasan  utama  yang 

melatarbelakangi pemikiran ini adalah sebagai berikut : 

Mengimplementasikan  sebuah  sistem  e-Commerce  tidak  semudah  atau 

sekedar  mempergunakan  sebuah  perangkat  aplikasi  baru,  namun  lebih  kepada 

pengenalan  sebuah  prosedur  kerja  baru  (transformasi  bisnis).  Tentu  saja 

perubahan yang ada akan mendatangkan berbagai permasalahan, terutama yang 

berhubungan dengan budaya kerja dan relasi dengan rekanan maupun pelanggan 

(Finger, 2000):

- Sistem  e-Commerce  melibatkan  arsitektur  perangkat  lunak  dan  perangkat 

keras  yang  akan  terus  berkembang  sejalan  dengan  kemajuan  teknologi, 

sehingga strategi pengembangan dan penerapannya pun akan berjalan seiring 

dengan siklus hidup perusahaan; dan 

- Mengembangkan  sistem  e-Commerce  secara  perlahan  dan  bertahap  secara 

tidak  langsung  menurunkan  tingginya  resiko  kegagalan  implementasi  yang 

dihadapi perusahaan.
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Gambar 5.2. Contoh Sistem Transaksi e-Commerce : Pembelian CD dengan Kartu 
Kredit (Andriana, 2003).

Gambar 5.2 menggambarkan urutan proses transaksi melalui  fasilitas  e-

commerce  secara  on-line  dalam pembelian  produk.  Dimulai  dengan terhubung 

melalui  Internet service provider (ISP) kemudian terhubung dengan on-line CD 

Store.  Proses  selanjutnya  adalah  memilih  jenis  barang  yang  akan  dipesan 

kemudian apabila telah dipesan on-line CD Store akan menghubungkan pembeli 

dengan  bank  untuk  melakukan  pembayaran  secara  on-line.  setelah  transaksi 

selesai pengiriman barang akan diproses, dan akan sampai tempat tujuan sesuai 

dengan permintaan alamat yang ditujunya.

5.2.1 Arsitektur dan Konfigurasi Sistem

Arsitektur  dasar  dari  aplikasi  web  ini  adalah  arsitektur  clientIserver. 

Artinya pemrosesan aplikasi ini dijalankan melibatkan kedua sisi yakni sisi mesin 

server pusat dan sisi  client. Hal ini berbeda dengan misalnya aplikasi Microsoft 

Word yang hanya melibatkan satu sisi saja yaitu sisi  client. Atau bagi pengguna 
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mesin VAX yang hanya menggunakan sisi server saja sedangkan sisi client hanya 

dumb terminal saja yang tidak melakukan pemrosesan apapun di sisi client

(Andriana, 2003).

Dari keterangan diatas bahwa arsitektur dalam sistem ini menghubungkan 

dua  sisi,  yaitu  Server  dan  klien  untuk  memudahkan  dalam  proses  transaksi. 

Sehingga keduanya akan dapat terhubung secara bersamaan untuk berkomunikasi.

Gambar 5.2.1. Arsitektur Client/Server (Andriana, 2003).

5.2.2  Stateless Web Server

Untuk aplikasi  e-Commerce ini web server harus dapat mengingat siapa / 

identitas  pengguna  yang  sedang  melakukan  browsing  setiap  halaman.  Pada 

dasarnya  aplikasi  web  dan  protokol  HTTP  adalah  stateless (Andriana,  2003). 

Artinya  setiap  merespon  sebuah  request  HTTP,  server  akan  selesai  bekerja 

(complete)  dan  tidak  melakukan  pencatatan  apa  yang  telah  dilakukan  oleh 

pengguna  sebelumnya  dan  terhadap  siapa  identitas  pengguna.  Server 

memperlakukan informasi permintaan (request) secara serial,  satu persatu pada 
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saat  request  masuk.  Tidak  ada  koneksi  permanen  (persistence)  yang  berjalan 

setelah sebuah halaman telah selesai dilayani / dikerjakan.

Gambar 5.2.2. Perbandingan State dalam Sistem Aplikasi: A.State yang kontinyu dalam 
aplikasi desktop, dan B.Stateless protokol dalam aplikasi web (Andriana, 2003).

Agar sebuah situs web mempunyai memori / state, dalam hal ini aplikasi 

ini  mampu  mengingat  ‘siapa  memesan  apa’,  beberapa  informasi  yang 

mengidentifikasi  pengguna  harus  dikirim  dengan  setiap  request  halaman  web. 

Informasi tersebut disimpan dengan menggunakan session.

Session  tersebut  dipergunakan  untuk  merekam  /  tracking  aktivitas 

pengguna  yang  melalui  sejumlah  halaman  pada  website,  misalnya  pada  jenis 
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aplikasi  Shopping  Cart  (kereta  belanja).  Direkam  pula  informasi  identitas 

pengguna yang memiliki kereta belanja tersebut. Dengan PHP, untuk penggunaan 

session ini mula-mula dilakukan pengaturan pada file php.ini yang menunjukkan 

session dimulai (start). Dengan ini PHP akan membuat suatu identifier unik dan 

file yang berkaitan, yang disimpan di server (lokasinya di atur di php.ini dan nilai 

defaultnya di direktori /tmp) (Andriana, 2003).

Kemudian  pada  saat  pengguna berkunjung pada  halaman-halaman situs 

web, semua informasi variabel yang dipilih oleh pengguna akan disimpan dalam 

file  pada  server,  dan  semua  script  yang  dibutuhkan  untuk  melacak  sebagai 

identifier  unik.  Implementasi  session  dapat  mempergunakan  cookie  yang 

disimpan  pada  sisi  client,  atau  dipropagasikan  melalui  alamat  URL.  Untuk 

penggunaan  cookie,  yaitu  dengan  passing  variabel  melalui  cookie  yang 

menyimpan informasi semua elemen barang belanja dan harganya.

5.2.3 Konfigurasi Sistem dan Tool Yang Digunakan

Masalah lain dalam aplikasi ini adalah mengenai aspek keamanan dalam 

memperoleh informasi dari pengguna, terutama data mengenai penggunaan kartu 

kredit.  Informasi  ini  perlu  diverifikasi  oleh  institusi  yang  berkualifikasi  dan 

memerlukan  pengaturan  konfigurasi  serta  penggunaan  beberapa  macam  tool. 

Dalam  membangun  aplikasi  ini  dipergunakan  algoritma  untuk  memelihara 

(maintain)  state,  pengambilan  informasi  secara  secure  terhadap  kartu  kredit, 

menggunakan kode pemrograman khusus dan penggunaan opsi instalasi khusus. 

5.2.3.1 Enkripsi Public-Key / Private-Key
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Mesin  di  web  menggunakan  skema  keamanan  Public-key/Private-

key(Andriana, 2003). Artinya komputer yang akan berkomunikasi menggunakan 

data  terenkripsi  harus  memiliki  dua  buah  kunci  untuk  mengenkripsi  data  dan 

mendekripsinya.  Pertama,  public-key tersedia  bagi  siapa  saja  yang  ingin 

melakukan  komunikasi  terhadapnya.  Sehingga  siapapun yang  ingin  melakukan 

komunikasi  terhadap  sebuah  mesin  secara  secure  akan  memiliki  salinan  dari 

Public  key  mesin  tersebut.  Namun  public  key ini  tidak  cukup  untuk  dapat 

mendekripsi data, masih dibutuhkan Private key yang bersifat rahasia. 

Misalnya  pada  pemrosesan  kartu  kredit  dengan  sebuah  bank,  nasabah 

memiliki Public key bank tersebut dimana ia dapat melakukan dekripsi informasi, 

namun masih  diperlukan  Private  key yang  disimpan oleh bank tersebut,  untuk 

dapat melakukan dekripsi data.

Gambar 5.2.3.1 Pengiriman Data Terenkripsi antara Pengguna dengan Server e-
Commerce
(Andriana, 2003).

5.2.3.2 Sertifikat Digital

Meski masalah keamanan sudah ditangani dengan keberadaan Public key / 

Private key, masih ada masalah yang perlu diperhatikan yakni pesan / data yang 

diperoleh adalah benar dari pihak yang memiliki otorisasi, bukan dari pihak lain 

yang tidakberkepentingan atau yang menyalahgunakan. 
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Untuk  itu  dibutuhkan  pihak  ketiga  untuk  memverifikasi  pesan  yang 

datang.  Pesan  terenkripsi  yang  dikirim  dan  diterima  akan  memiliki  semacam 

‘signature’,  dan  verifikasi  selanjutnya  dilakukan  terhadap  ‘signature’  tersebut. 

Untuk  itu,  organisasi  yang  akan  mempergunakan  komunikasi  melalui  web 

memerlukan kerjasama dengan organisasi lain yang mengeluarkan sertifikat yang 

memverifikasi  pengirim pesan. Organisasi ini  pulalah yang memberikan Publik 

key dan Private  key.  Salah  satu  contoh  organisasi  yang  menerbitkan  sertifikat 

sekuriti adalah VeriSign (Andriana, 2003).

Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  keamanan  dalam 

transaksi  ini  sangat  penting,  mengingat  banyaknya  kejahatan-kejahatan  dalam 

dunia maya.

5.2.3.3 Secure Protocol

Protokol  HTTP  secara  alamiah  bersifat  terbuka  terhadap  penyusupan. 

Paket-paket data yang melintas melalui router Internet dapat disadap dan dibaca. 

Namun informasi  kartu  kredit  diinginkan agar  tidak  mudah terbaca.  Untuk itu 

dibutuhkan  penggunaan  Secure  Socket  Layer  atau  SSL.  SSL  adalah  protokol 

tambahan dimana key dan sertifikat dari suatu situs e-commerce akan ditransfer ke 

browser atau ke server lain (Andriana, 2003).

Melalui  SSL,  browser  akan  dapat  memverifikasi  sertifikat  dari  situs 

tersebut  sehingga  dapat  mengetahui  identitas  pengirim  sebenarnya.  Tata  cara 

enkripsi  ini  masih  mengandung  kelemahan  yakni  pada  aspek  sumber  daya 

manusia apabila kurang jujur, yakni apabila terjadi akses tidak sah dilakukan oleh 

orang yang sudah berada dalam sistem.
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5.2.3.4 Enkripsi dan Tool Sekuriti

Untuk web server Apache, ditambahkan modul SSL pada saat instalasinya. 

Untuk dapat melakukan autorisasi kartu kredit, diperlukan sertifikat. Contoh yang 

paling  sering  digunakan  adalah  VeriSign,  yang  memiliki  layanan  PayfloPro. 

Setelah  Apache  dikonfigurasi  dengan  SSL,  maka  website  aplikasi  dapat 

berkomunikasi dengan browser secara secure (Andriana, 2003). 

Cirinya: URL dimulai dengan https:// , browser akan mencari Port 443 dan 

mencari  serifikat.  Dalam PHP, banyak fitur yang dapat digunakan untuk dapat 

berhubungan dengan situs  lain.  Misalnya  fungsi  fopen().  Namun fungsi-fungsi 

berhubungan dengan filesystem atau URL tidak mendukung bekerja dengan SSL, 

sehingga diperlukan kumpulan fungsi khusus atau program diluar PHP. Opsi-opsi 

dalam PHP4 dapat mendukung layanan proses pembayaran.
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Gambar 5.2.3.4 Komunikasi Antar Situs Dalam Aplikasi e-Commerce (Andriana, 
2003).

Gambar  5.2.3.4  menggambarkan  tentang  komunikasi  antar  situs  dalam 

aplikasi  e-commerce.  Internet  cloud  menghubungkan  satu  pihak  dengan  pihak 

lainnya, operator dalam hal ini berperan penting sebagai perantara dalam transaksi 

ini.

5.2.3.5 Penggunaan Firewall

Firewall digunakan untuk melindungi jaringan lokal dari serangan luar. 

Ada beberapa pilihan untuk menempatkan web server (Andriana, 2003).

• Web  server  ditempatkan  di  luar  dari  Firewall (lihat  gambar  6),  adapun 

keuntungan  dengan menempatkan  server  diluar  dari  firewall  adalah  bahwa 
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web server mungkin saja menjadi subject penyerangan dari pihak luar; maka 

mereka “sniffer” tidak akan dapat meningkatkan serangan berikutnya  untuk 

merusak server-server lainnya. Dengan kata lain web server tidak akan dapat 

keuntungan dari segala macam bentuk pelindungan yang di usahakan firewall.

 

Gambar 5.2.3.5 (1) Web Server di Luar Firewall

• Web server di  dalam  firewall (lihat  gambar  7).  Jika diterapkan seperti  ini, 

perlu  dikonfigurasi  firewall menjadi  akan  melewatkan  transaksi  pada  TCP 

port  80,  atau  dengan  membolehkan  secara  langsung  melewatkan  paket 

maupun  dengan  menggunakan  mekanisme  proxy.  Keuntungan  dari 

menempatkan web server di dalam firewall yaitu firewall akan memblok akses 

dari  luar  yang  menggunakan layanan Internet  lainnya,  seperti  Telnet,  FTP. 

Tetapi  apabila  penyusup  “sniffer”  tersebut  menggunakan  kesalahan  dari 

program CGI script, mereka akan mempunyai akses tak terbatas ke jaringan 

lokal.
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Gambar 5.2.3.5 (2) Web Server yang Diletakkan Di dalam Firewall

• Pilihan ketiga, yang paling baik, yaitu menggunakan dua firewall: satu 

untuk melindungi jaringan internal / lokal dan yang satunya lagi untuk melindungi 

web server.

Gambar 5.2.3.5 (3). Webserver yang Diletakkan di Antara Internal Firewall dan 
External Firewall

5.2.3.6 PayFloPro dan Cybercash

Untuk penggunaan VeriSign  untuk  pemrosesan  kartu  kredit,  diperlukan 

instalasi pustaka kode (  code library) yang diperoleh dari VeriSign. Selanjutnya 

dikompilasi  ulang  dengan  PHP  sehingga  akan  dapat  mengenali  fungsi-fungsi 
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tersebut (fungsi-fungsi pfpro). Fungsi-fungsi tersebut akan memproses permintaan 

(request)  dan  akan  mengembalikan  jawaban  (response).  Setelah  itu  response 

tersebut akan dibandingkan dengan kode yang telah diketahui,  setelah itu akan 

diketahui  apakah  transaksi  tersebut  sukses  atau  tidak.  Selain  PayFloPro,  dapat 

juga  digunakan  Cybercash,  yang  diinstal  sebagai  pustaka  /  library  pada  PHP 

(fungsi-fungsi cybercash).

5.2.3.7 CURL

Merupakan akronim dari fungsi-fungsi pustaka Client URL. Kode pustaka 

ini dipergunakan untuk berkomunikasi melalui Internet menggunakan sembarang 

protocol di sisi lawan. Kode ini mendukung Gopher, Telnet, dan HTTPS. Untuk 

dapat menggunakan fungsi ini, konfigurasi instalasi PHP harus menyertakan flag-

with-curl.

5.2.4 Pemrosesan Kartu Kredit

Pemrosesan kartu kredit dilakukan oleh perusahaan yang khusus untuk hal 

ini,  terdapat  beberapa nama perusahaan yang cukup dikenal,  namun semuanya 

memiliki  kesamaan  cara  kerja.  Cara  kerja  pertama  yaitu  dikirim permintaan  / 

request  dengan informasi  kartu  kredit:  nomor,  tanggal  kadaluarsa,  alamat,  dan 

sebagainya,  dan  kemudian  perusahaan  tersebut  akan  mengirimkan  kode 

kembalian sebagai respon (Andriana, 2003). Kode PHP di sini adalah berfungsi 

untuk membandingkan kode yang diterima dengan nilai yang didapat sebelumnya 

dari agen pemrosesan. Untuk aplikasi ini dipergunakan Authorizenet.com sebagai 

pemroses kartu kredit.
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5.3 Rancangan Aplikasi e-Commerce

Gambaran  aplikasi  e-commerce  akan  diuraikan  sebagai  berikut.  Mula-

mula  aplikasi  akan  menampilkan  daftar  barang  yang  tersedia.  Lalu  pengguna 

dapat memilih beberapa item yang ingin dibeli. Pada saat pengguna memilih suatu 

item  barang,  identitas  barang  tersebut  dicatat,  dan  selanjutnya  user  dapat 

melanjutkan berbelanja / memilih item yang lain. Server mengingat item apa saja 

yang telah dipesan. Pada saat pengguna melanjutkan browsing, server memelihara 

track  pengguna  tersebut  dan  pengguna  tersebut  dapat  melakukan  check out  

terhadap item-item yang telah dipesan.

5.3.1 Rancangan Layar

Setiap halaman pada aplikasi  ini  memiliki  tombol  yang memungkinkan 

pengguna untuk langsung melakukan checkout. Pada halaman yang menampilkan 

daftar barang terdapat kumpulan form yang memungkin pengguna untuk memberi 

indikasi item mana yang akan dibeli.  Setiap item dapat ditentukan secara lebih 

spesifik  sesuai  jenis  barang  yang  ada,  misalnya  untuk  aplikasi  toko  furniture 

online terlebih dahulu ditentukan jenis furniture meja, terdiri atas meja bulat, meja 

kotak,  meja tulis,  dan sebagainya.  Form untuk pemesanan menggunakan kotak 

teks  untuk  jumlah  pesanan,  dan  tombol  ‘Order’,  yang  pada  contoh  meja  tadi 

dicantumkan untuk masing-masing jenis meja. 

Selanjutnya ditampilkan satu halaman yang berisi daftar semua item yang 

sedang berada dalam kereta belanja (shopping cart). Halaman ini memungkinkan 

pengguna  untuk  menambah  atau  mengurangi  jumlah  item  yang  dipesan,  dan 

menghapus  suatu  item  pesanan.  Pada  akhir  proses  pemesanan,  ditampilkan 
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halaman yang mengumpulkan informasi pengguna, preferensi, dan halaman untuk 

memulai pemrosesan kartu kredit. 

Halaman ini juga menunjukkan pesan bila ada kesalahan informasi atau 

terdapat  penolakan  autorisasi  kartu  kredit  oleh  agen  pemroses. Selanjutnya, 

setelah  transaksi  selesai  diproses,  terdapat  tanda  terima  transaksi  yang 

mengkonfirmasi pesanan dan menyampaikan nomor id pesanan kepada pengguna. 

Yang  penting  diperhatikan  untuk  pengembangan  aplikasi  e-commrce  adalah 

informasi nomor kartu kredit dan informasi personal lainnya harus aman dan tidak 

mudah dilihat oleh orang yang tidak berhak.

Gambar  5.3.1  (1) Diagram Alir  Penggunaan  Aplikasi  e-Commerce (Andriana, 
2003).
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Gambar 5.3.1 (2) Rancangan Layar Halaman Depan Contoh Web e-
Commerce
(Andriana, 2003).

Gambar  5.3.1.2  (3) Rancangan  Layar  Halaman  Contoh  Daftar  Barang 
(Andriana, 2003).
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Gambar  5.3.1.2  (4)  Rancangan  Layar  Halaman  Contoh  Daftar  Pesanan 
(Andriana, 2003).

Gambar  5.3.1.2  (5) Rancangan  Layar  Halaman  Contoh  Pemrosesan  Kartu 
Kredit (Andriana, 2003).
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5.3.2 Rancangan Basis Data

Gambar 5.3.2 Rancangan Basis Data Aplikasi Web  e-Commerce (Andriana, 
2003)

Tabel utama yang digunakan dalam aplikasi ini adalah tabel Pesanan, yang 

mencatat  order  pemesanan.  Tabel-tabel  lain  berelasi  dengan  tabel  ini.  Tabel 

Pesanan menyi$mpan informasi  id_user,  id_alamat,  dan semua informasi  yang 

dibutuhkan  untuk  pembayaran  (Andriana,  2003).  Tabel  Pesanan  ini  memiliki 

relasi one-to-many dengan tabel Item yang berisi informasi item-item barang yang 

terdapat dalam sebuah order. Informasi mengenai pengguna dan alamat pengguna 

dipisahkan,  seorang  pengguna  dapat  didentifikasi  dari  alamat  e-mail  yang 

dimilikinya, dan alamat terdiri atas alamat kantor dan rumah. 

Tabel Pengiriman berisi informasi opsi yang diberikan untuk pengiriman 

barang.  Misalnya  terdapat  pilihan  menggunakan  UPS,  DHL,  TIKI,  Pos,  dan 

sebagainya.  Tabel  Status  berisi  catatan  mengenai  status  pesanan,  yaitu  dapat 

berupa  status  dikembalikan  (backordered),  dikirim  (shipped),  atau  dibatalkan 
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(cancelled)  Terdapat  pula  tabel  Jenis_Kartu  untuk  menyimpan  informasi  jenis 

kartu kredit seperti Visa, Mastercard, dan sebagainya.

Tabel 1. Tabel Alamat (Andriana, 2003)

Tabel 2. Tabel Jenis Kartu (Andriana, 2003) 

Tabel 3. Tabel Jenis Pesanan (Andriana, 2003)
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Tabel 4. Tabel Pengiriman (Andriana, 2003)

Tabel 5. Tabel Status (Andriana, 2003)

Tabel 6. Tabel User (Andriana, 2003)
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Tabel 7. Tabel item (Andriana, 2003)

5.3.3 Keamanan Nomor Kartu Kredit dalam Basis Data

Nomor  kartu  kredit  tidak  disimpan  di  dalam  basis  data,  karena  dapat 

mengurangi keamanan. Perangkat komputer dapat dinilai sebagai suatu alat yang 

tidak aman, karena dapat diakses oleh orang lain. Bila digunakan ISP (Internet 

Service  Provider)  untuk  hosting  web site  ini,  tentunya  akan  sangat  diragukan 

keamanannya,  karena  ISP menggunakan  shared  server  yang  digunakan secara 

bersama,  meskipun  telah  menggunakan  konfigurasi  secure  server  yang 

ditawarkan oleh ISP tersebut (Andriana, 2003).

Nomor kartu kredit yang tersimpan dalam basis data akan dapat diakses 

oleh orang lain  yang mempunyai  akses  terhadap mesin  server.  Juga tidak  ada 

kebutuhan  untuk  menyimpan  nomor  kartu  kredit  dalam bentuk  apapun.  Yang 

diperlukan oleh aplikasi ini adalah memvalidasi nomor tersebut saja, dan segera 

menghapusnya  dari  memori  setelah  selesai.  Jika  nomor  kartu  kredit  ini  tidak 

pernah dituliskan ke hardisk,  akan menjadi  sangat aman karena akan terhindar 

dari kemungkinan pencurian oleh yang tidak berhak.
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Gambar 5.3.3 Komunikasi Antar Situs dan Penghapusan Informasi Kartu Setelah 
Proses Selesai (Andriana, 2003).

Viqnett 3

Perusahaan e-commerce di Indonesia

Pengalaman  penulis  pada saat  mencoba  melakukan 
transaksi  pembelian  pada perusahaan digital di Jakarta 
yaitu  PT  X  pada awalnya  merasakan 
kemudahan  untuk melakukan  transaksi 
pembelian,  hal  itu dikarenakan  terdapatnya 
fasilitas  search dalam product  list untuk  mencari 
produk  yang  pelanggan inginkan.  Setelah  memilih, 
produk  yang  diinginkan  akan  dimasukkan  kedalam  shopping  cart.  Pemesanan 
baru dianggap konfirm, bila telah ada dana yang masuk ke rekening bank atas 
nama  PT.  X,  pembayaran  dapat  dilakukan  dengan  mata  uang  rupiah  ataupun 
dollar yang dapat dilakukan secara  transfer bank,  kredit,  kartu kredit,  Rekening 
Belanja BCA, SMS Banking,bayar ditempat ataupun  proses perusahaan. Tetapi 
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dalam hal ini harga-harga barang yang dicantumkan sewaktu-waktu bisa berubah, 
sehingga  penulis  pun  harus  menghubungi  lewat  telephone  untuk  meyakinkan 
harga barang sebelum mentransfer dana sebagai syarat pengiriman barang yang 
telah dipesan. hal lainnya adalah sebagian barang yang ditampilkan tidak ex-stock 
sehingga  diperlukan  pemesanan  sebelumnya.  Tentunya  dari  dua  hal  tersebut 
membuat penulis merasa bahwa fasilitas yang diberikan oleh perusahaan tersebut 
tidak menggunakan sistem one-stop-shopping.

5.4 Fungsi Intranet Dalam mendukung e-Commerce

Sebagaian  besar  perusahaan,  khususnya  perusahaan  besar,  harus  bisa 

mendukung beragam plattform komputer yang tidak bisa saling berkomunikasi. 

Namun intranet  menyediakan konektivitas instan, menyatukan semua komputer 

ke dalam sistem jaringan tunggal yang lancar. Perangkat lunak web menampilkan 

antarmuka yang seragam, yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan banyak 

proses dan sistem untuk perusahaan, memungkinkan karyawan untuk melekukan 

pengoperasian tugas dan kerja dengan mudah.

Intranet  membantu  organisasi  untuk  menciptakan  lingkungan  informasi 

yang  responsif  dan  kaya.  Aplikasi  internal  perusahaan  berdasarkan  model 

halaman web bisa dibuat interaktif  dengan menggunakan beragam media,  teks, 

audio,  dan  video.  Prinsip  penggunaan  intranet  adalah  menciptakan  tempat 

penyimpanan untuk informasi  yang  bisa  diperbarui  sesering mungkin.  Katalog 

produk, buku pegangan karyawan, direktori telepon, atau informasi keuntungan, 

bisa direvisi segera jika ada perubahan. Berikut ini keuntungan-keuntungan dari 

intranet (Laudon&Laudon, 1998)

 Konektivitas mudah diakses dari sebagian besar plattform.

 Bisa diikat dengan sistem internal perusahaan dan database transsaksi inti.

 Mudah diperluas atau diringkas sesuai kebutuhan perubahan plattform.
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 Mudah digunakan, antarmuka web universal.

 Biaya pemasangan murah.

 Informasi yang dibawanya lebih kaya dan responsif.

 Mengurangi biaya distribusi informasi. 

Dari  keuntungan-keuntungan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Intranet  

menyediakan  sekumpulan  alat  untuk  menciptakan  lingkungan  kolaboratif  agar 

para anggota organisasi bisa bertukar ide, berbagi informasi, dan bekerja bersama 

megenai proyek-proyek umum tanpa terpaut atau tergantung dari lokasi fisik. 

5.4.1 Keuangan dan Akuntasi

Banyak  organisasi  yang  memiliki  SPT  yang  bisa  mengumpulkan  data 

operasional  pada  aktivitas  keuangan  dan  akuntansi,  namun  sistem  pelaporan 

manajemen tradisionalnya, misal sistem buku besar dan spreadsheet, sering tidak 

bisa memberi informasi rinci bersama-sama untuk bahan pengambilan keputusan 

dan pengukuran kinerja. Intranet bisa menjadi sangat bernilai bagi keuangan dan 

akuntansi karena memberi pandangan terintegrasi dari informasi online mengenai 

keuangan dan akunransi dalam format yang mudah digunakan.

Tabel 8. Intranet  dalam keuangan dan akuntansi (Laudon&Laudon, 1998)

Perusahaan Aplikasi Intranet
J.P.  Morgan 

chase

Sistem  dengan  perangkat  lunak  berbasis  web  dari  Hyperion 

solution  mengelola  bagaimana  unit-unit  perusahaan  saling 

meminta bayaran untuk jasa yang diberikan di dalam preusan
Cisco 

system

Data penjualan dan data keuangan yang berhubungan diperbarui 

tiga kali sehari dan pendapatan net, insentif, pesanan, dan jumlah 
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pengeluaran  secara  cepat  tersedia  untuk  para  manajer  melalui 

intranet

5.4.2 Sumber Daya Manusia

Kewajiban-kewajiban utama dari departemen sumber daya manusia adalah 

menjaga agar perusahaan tetap menginformasikan kepada karyawan isu-isu yang 

berhubungan dengan perusahaan dan menyediakan informasi mengenai catatan-

catatan pribadi karyawan dan tunjangan-tunjangannya. Sumber daya manusia bisa 

menggunakan  intranet  untuk  publikasi  online  mengenai  petunjuk-petunjuk 

kebijakan perusahaan, menaruh informasi lowongan kerja dan perpindahan kerja 

internal, direktori telepon internal, kelas-kelas pelatihan.

Tabel 9. Intranet dalam Sumber Daya Manusia (Laudon&Laudon, 1998)

preusan Aplikasi intranet
Henan Electric Power 

Transmission and 

transformation Co. 

(China)

Intranet  perusahaan  mencantumkan  kalender  terpusat 

untuk mencantumkan berita-berita seputar perusahaan. 

Sewaktu  merencanakan  pertemuan  besar,  karyawan 

bisa  mendownload  form-form  registrasi  dan 

memprosesnya secara online
TransCanada Pipelines Karyawan  memproses  jadwal  waktu  dan  laporan 

pengeluaran,  serta  mengelola  sendiri  tunjangan 

kesehatan dan pension menggunakan intranet

5.4.3 Penjualan Dan Pemasaran

Teknologi internet juga bias digunakan untuk manajemen intetnal fungsi 

penjualan  dan  pemasaran.  Satu  aplikasi  yang  paling  terkenal  pada  intranet 
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perusahaan  adalah  mengawasi  dan  mengkoordinasi  aktivitas  tenaga  penjualan. 

Staf  penjualan  bisa  menggunakan  intranet  untuk  mengetahui  perubahan harga, 

promosi, rabat, atau data pelanggan, atau untuk mendapatkan informasi mengenai 

pesaing.  Mereka  juga  bisa  mengakses  presentasi  dan  dokumen  penjualan  dan 

mengkostumasinya bagi para pelanggan.

Tabel 10. Intranet dalam Penjualan dan Pemasaran (Laudon&Laudon, 1998)

Perusahaan Aplikasi Intranet
SwissAir Intranet  pemasaran  menyediakan  laporan,  alat  dan 

tuntungan  perancangan  untuk  membantu  staf  pemasaran 

perusahaan di 150 kota untuk saling bertukar informasi dan 

presentasi  dengan  cepat  mengenai  kampanye  pemasaran 

yang akan datang dan mengembangkan tema-tema promosi 
AmericanExpress Menggunakan sistem penjualan berbasis web dari Salesnet 

untuk  membantu  tim  penjualan  North  American  untuk 

mendistribusikan  dan  melacak  penjualan  tertinggi.  Lebih 

dari  50  anggota  tim  penjualan  bisa  mengakses  sistem 

dengan menggunakan perangkat nirkabel. 

5.4.4 Pabrikasi dan Produksi

Dalam pabrikasi isu-isu manajemen-informasi sangat kompleks, meliputi 

inventori  yang  sangat  besar,  mengintegrasikan  real-time  alur  data  produksi, 

mengganti  relasi  dengan  pemasok,  dan  perubahan  biaya.  Fungsi  pabrikasi 
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biasanya  menggunakan  beragam  jenis  data,  termasuk  grafis  dan  teks,  yang 

tersebar di banyak sistem yang terpisah. Intranet mengkoordinasi alur informasi 

antara  mesin-mesin  bubut,  pengendali,  sistem  inventori,  dan  komponen-

komponen  sistem  produksi  lainnya  untuk  membuat  informasi,  meningkatkan 

presisi, dan mengurangi biaya-biaya.

Tabel 11. Intranet dalam Pabrikasi dan Produksi (Laudon&Laudon, 1998)

Perusahaan Aplikasi Intranet
Noranda Inc. Intranet  untuk  fasilitas  produksi  magnesium  Magnola  di 

Quebec  memonitor  operasi  tambang  secara  jarak  jauh 

dengan  menggunakan  panel  kendali  virtual  dan  kamera 

video.
Sony Corporation Intranet  membawa  informasi  keuangan  kepada  personil 

pabrikasi  sehingga  para  pekerja  bisa  memonitor  kinerja 

produksi  dan  mengadaptasi  kinerja  sesuai  kebutuhan. 

Intranet juga menyediakan data untuk pengukuran kualitas 

seperti  kecacatan  dan  apkiran,  serta  penjadwalan 

pemeliharaan dan pelatihan.

5.5  Perkembangan e-commerce di Indonesia

e-commerce dikenal  di  indonesia  mulai  tahun 1996.  Yang pertama kali 

mengaplikasikan  e-commerce adalah  sebuah  toko  buku  on-line,  dengan  situs 

http://  www.sanur.com. Situs ini  secara langsung memperkenalkan  e-commerce 

pada rakyat Indonesia, satu-satunya toko buku yang on-line pada tahun tersebut. 
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Pada awalnya memang belum begitu populer, tetapi mulai bermunculan berbagai 

macam situs atau web yang digunakan sebagai media promosi suatu perusahaan. 

Tahun 1997-1998 mulai sedikit terabaikan, dikarenakan adanya krisis ekonomi di 

Indonesia. Tidak pelak hal ini mempengaruhi kegiatan promosi suatu perusahaan 

akan  produknya.  Namun  di  tahun  1999  terjadi  peningkatan  pengguna  e-

commerce, walaupun masih terbatas pada mereka yang mengerti akan teknologi. 

Hal  ini  pun  sudah  menjadi  fenomenal,  Pengguna  telah  dapat  melakukan 

pemesanan produk melalui internet (aplikasi e-commerce). Namun deal-nya tetap 

membutuhkan manusia sebagai decision maker. Contoh: Bhinneka.com

Menurut Budi Raharjo, salah seorang pakar  Internet di Indonesia, bahwa 

Indonesia memiliki prospek dan potensi yang menjanjikan dalam pengembangan 

teknologi khususnya  e-commerce. Adapun berbagai kendala yang nantinya akan 

dihadapi  dalam  proses  perkembangan  e-commerce,  seperti  keterbatasan 

infrastruktur,  tidak  jelasnya  perundangan,  jaminan  keamanan  bertransaksi  dan 

yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang 

kompeten  dalam bidangnya.  Bisa  diupayakan  sekaligus  dengan  perkembangan 

pranata e-commerce itu (Info Komputer edisi Oktober 1999: 7).

Bagaimanapun,  kompetensi  teknologi  dan  manfaat  yang  diperoleh 

memang  seringkali  harus  melalui  proses  yang  cukup  panjang.  Namun 

mengabaikan  pengembangan  kemampuan  teknologi  akan  menimbulkan  ekses 

negatif di masa depan. Keterbukaan dan sifat proaktif serta antisipatif merupakan 

alternatif  yang  dapat  dipilih  dalam  menghadapi  dinamika  perkembangan 
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teknologi.  Learning  by  doing adalah  alternatif  terbaik  untuk  menghadapi 

fenomena e-commerce karena mau tak mau Indonesia sudah menjadi bagian dari 

pasar  e-commerce global. Meski belum sempurna , segala sarana dan pra-sarana 

yang  tersedia  dapat  dimanfaatkan  sambil  terus  direvisi  selaras  dengan 

perkembangan mutakhir.

Infrastruktur  Internet di  Indonesia mungkin  bukan yang terbaik,  namun 

termasuk  cukup  merata  -  terutama  berkat  Wasantara.Net.  Dan  di  pusat-pusat 

ekonomi (Jakarta, dan lain-lain) banyak pilihan ISP (Internet Service Provider) 

dan WarNet (Warung Internet) sehingga mudah untuk mengakses Internet. SDM 

yang  sedang  berkembang  saat  ini  yang  dimana generasi  muda  Indonesia 

potensinya  cukup  menjanjikan.  Monitoring  di  berbagai  forum  di  Internet 

menunjukkan peningkatan persentasi  generasi muda yang ahli dalam hal teknis 

komputer - yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk menunjang sektor  e-

commerce. 

Untuk pembayaran transaksi yang menggunakan credit card di Indonesia 

credit  card masih  merupakan  barang  langka  dan  simbol  status.  Hal  ini  tentu 

sangat berbeda dengan misalnya di Inggris, dimana setiap rekening bank minimal 

ada debit card-nya. Ini dapat sangat menyulitkan perkembangan  e-commerce di 

Indonesia. Sosialisasi  Internet pun  agar  dapat  dikenal  dan  dijangkau  oleh 

masyarakat  yang  masih  belum  pernah  mengenal  Internet sangatlah  penting. 

walaupun perkembangannya  sangat pesat di  Indonesia,  namun masih jauh dari 

menjadi gaya hidup mayoritas penduduk Indonesia. 
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Situasi  ekonomi  dan  politik  di  Indonesia sangat  menentukan  pasang 

surutnya transaksi  e-commerce, Jika kondisi menjadi kembali tidak stabil, maka 

website  e-commerce yang sudah ada dan yang baru akan berkembang bisa surut 

kembali.  Faktor  Administrator  yang  ceroboh  &  hackers Bisa  melenyapkan 

kepercayaan  masyarakat  kepada  e-commerce.  Contoh  kasus  -  IptekNet, 

Bimantara,  dan lain-lainnya  yang  semuanya  kena  hack  oleh  hacker Indonesia. 

Namun yang paling spektakuler sampai saat ini mungkin adalah Tempo Interaktif 

(http://www.tempo.co.id/), yang dengan sangat naif menyimpan data-data pribadi 

para  customernya  di  lokasi  yang  dapat  diakses  dengan  mudah  dari  Internet. 

Budaya  ikut-ikutan  langsung  terjun  ke  arena  tanpa  perhitungan  dan  persiapan 

yang  matang,  kembali  dapat  meruntuhkan  kepercayaan  masyarakat  kepada  e-

commerce.

BAB VI

CRM DALAM MENDUKUNG e-COMMERCE

Customer Relationship Management (CRM) didefinisikan sebagai sebagai 

suatu rangkaian aktifitas sistematik yang terkelola sebagai usaha untuk semakin 
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memahami,  menarik  perhatian,  dan  mempertahankan  loyalitas  pelanggan  yang 

menguntungkan  (most  profitable  customer)  demi  mencapai  pertumbuhan 

perusahaan yang sehat (Haryati,  S :  2003).  CRM adalah sebuah strategi  bisnis 

yang tidak hanya berorientasi untuk meningkatkan volume transaksi, tujuan dari 

CRM  adalah  untuk  meningkatkan  profitabilitas,  pendapatan,  dan  kepuasan 

konsumen.  Untuk  mencapai  CRM,  perusahaan  menyiapkan  bermacam-macam 

peralatan,  teknologi,  dan  prosedur-prosedur  yang  mempromosikan  hubungan 

dengan pelanggan untuk meningkatkan penjualan. (Sweeney Group: 2000).

Menurut Blueprint CRM ada tiga komponen CRM yaitu (CRM, Team: 2002) :

1.   Customer

Customer (pelanggan) adalah segala pihak yang pernah, akan dan sedang 

merasakan  produk  jasa  dan  layanan  yang  diberikan  perusahaan,  baik 

dalam proses  melihat,  membeli  dan  pemeliharaan.  Perlu  diingat  bahwa 

tidak semua pelanggan merupakan pelanggan potensial. 

2.   Relationship

Dalam membangun relationship (hubungan) dengan pelanggan, 

perusahaan haruslah memahami mata rantai yang menghubungkan 

perusahaan dengan pelanggannya yaitu komunikasi dua arah. Tujuan dari 

hubungan sejati dengan pelanggan adalah kepuasan jangka panjang yang 

melampaui transaksi individual. Arena hubungan mengimplikasikan 

loyalitas, emosi dan perasaan positif terhadap sesuatu atau seseorang.

3.  Management
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CRM harus berfokus pada pengelolaan dan peningkatan hubungan sejati 

dengan  pelanggan  dalam  jangka  panjang.  CRM  membantu  perusahaan 

untuk  membangun  pemahaman  yang  mendalam  tentang  nilai  yang 

diperoleh  dari  mengembangkan  hubungan  yang  solid  dan  kontribusi 

hubungan tersebut bagi pengembangan keunggulan kompetitif perusahaan.

Gambar 6. Model CRM Dalam e-Commerce

Gambar  6  menunjukan  transaksi  e-commerce  yang  didukung  oleh  sistem 

pelayanan  berbasis  Customer  Reelationship  Management  (CRM).  Pelanggan 

dapat  dengan  mudah  melakukan  transaksi  karena  adanya  pelayanan  CRM. 

Pelanggan dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam sistem CRM.

6.1 Penerapan CRM Dalam e-Commerce
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Patricia  Seyboald,  peneliti  dan konsultasi  terkemuka  di  Amerika,  baru-

baru saja menyelesaikan risetnya terhadap lebih dari 40 perusahaan yang berhasil 

mengembangkan  bisnis  e-commerce-nya.  Berdasarkan  kajian  yang  dilakukan 

terhadap sejumlah perusahaan tersebut, yang bersangkutan menemukan kesamaan 

strategi  yang  masing-masing  perusahaan  dijalankan  dalam  merencanakan  dan 

mengembangkan  bisnis  di  dunia  maya  tersebut.  Ada  5  (lima)  langkah  yang 

mereka jalankan seperti yang dijelaskan sebagai berikut (Seybold, 1998).

6.1.1 Menyusun Strategi (Set Strategy) 

Hal yang pertama  kali  harus  dilakukan adalah  menyusun suatu strategi 

dengan berpegang pada suatu prinsip, yaitu bagaimana memudahkan konsumen 

dalam  melakukan  bisnis  dengan  perusahaan.  Perlu  diperhatikan,  bahwa 

konsumenlah  yang  akan  menjadi  sumber  pendapatan  perusahaan  karena 

merekalah  yang  akan  mengkonsumsi  produk  atau  jasa  yang  ditawarkan. 

Perusahaan  harus  memastikan  bahwa  cara  berbisnis  yang  ditawarkan  tidak 

merepotkan atau menyulitkan mereka,  sebaliknya  justru mempermudah mereka 

dalam mendapatkan produk atau jasa yang dibutuhkan. 

Jalan yang paling mudah untuk mulai membangun strategi perdagangan 

melalui dunia maya yaitu dengan cara berempati, yaitu berfikir seperti layaknya 

seorang konsumen. Paling tidak ada 5 (lima) syarat konsumen yang harus selalu 

diperhatikan dan dipenuhi, yaitu masing-masing (Seybold, 1998). 

- Don’t  Waste  Our  Time”  yang  memiliki  arti  bahwa  perusahaan  harus 

menerapkan  mekanisme  perdagangan yang  cepat  dan  tidak  membuang-

buang waktu berharga konsumen 
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-  Contohnya  jika  ingin  menerapkan  pembayaran  melalui  website,  harus 

dipastikan bahwa mekanisme pengisian formulir  dan pembayaran  dapat 

dilakukan dengan cepat. Dengan kata lain, rangkaian aktivitas mulai dari 

pemilihan produk atau jasa sampai dengan proses distribusi, harus dapat 

dilakukan secara efektif dan efisien, dilihat dari perspektif konsumen.

- Remember who we are merupakan suatu prinsip dimana perusahaan harus 

memberikan  perhatian  yang  cukup kepada  konsumen yang  dilayaninya, 

terutama  mereka  yang  telah  pernah  melakukan  transaksi  sebelumnya 

dengan perusahaan. Peran sistem basis data konsumen sangat menentukan 

di sini, dimana perusahaan harus mengetahui karakteristik masing-masing 

konsumennya sehingga tahu betul cara melayani mereka.

- Make It Easy for Us to Order and Procure Service mengandung makna 

bahwa selain cepat,  proses pemesanan dan pembelian barang pun harus 

dapat dilakukan secara mudah, dan tidak bertele-tele. Harap diperhatikan 

bahwa dengan menggunakan teknologi informasi, belum tentu semuanya 

dapat berjalan dengan cepat dan sederhana, karena untuk barang-barang 

yang  bersifat  fisik  (tidak  dapat  didigitalisasi),  proses  pengiriman  atau 

distribusi  secara  fisik  tetap  dilakukan,  sehingga  jarang  justru  akan 

melibatkan  proses-proses  manual  (konvensional).  Contohnya  adalah 

pengiriman buku dari luar negeri ke dalam negeri yang harus tertahan di 

kantor pos karena si pemesan harus membayar  pajak tambahan terlebih 

dahulu, dan mengambil barangnya di kantor pos.

116



- Make  sure  your  service  delight  us  menekankan  bahwa  perlunya 

perusahaan untuk selalu memuaskan konsumen dilihat dari segi pelayanan 

(customer service) yang diberikan. Ada pepatah mengatakan bahwa “good 

service is proactive service, yang berarti bahwa perusahaan jangan selalu 

beranggapan  bahwa  semuanya  telah  dan  akan  berjalan  dengan  baik. 

Manajemen harus dapat mengantisipasi berbagai hal yang mungkin terjadi 

dan  menimpa  konsumennya.  Misalnya  adalah  pengiriman  paket  yang 

mungkin  lebih  lambat  dari  jadwal  yang  telah  dijanjikan.  Terhadap 

berbagai  hal  yang  mungkin  terjadi  ini,  perusahaan  harus  memiliki 

“senjata”  untuk  dapat  mengembalikan  kekecewaan  konsumen  karena 

adanya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi tersebut.

- Customice your products and service for me adalah sebuah hal yang secara 

teknis  telah  mungkin  dilakukan  pada  saat  ini,  yaitu  perusahaan  dapat 

menciptakan dan menjual produk atau jasa yang unik terhadap kebutuhan 

spesifik  konsumen  tertentu.  Misalnya  adalah  seorang  konsumen  yang 

menetapkan sendiri kriteria pesawat dan hotel yang ingin dipergunakannya 

selama bepergian ke luar kota. Tentu saja perusahaan perlu mengadakan 

kajian  terhadap  kemungkinan  dapat  dipenuhinya  kebutuhan  tersebut, 

mengingat besarnya investasi yang kerap harus dikeluarkan untuk dapat 

memberikan pelayanan seperti ini.

Dari  penjelasan-penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa kemudahan 

dalam  melakukan  transaksi  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  untuk 

memperoleh pelanggan dalam menjalankan bisnis di dunia maya. 
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6.1.2 Fokus Pada Pelanggan (Focus on the End Customer)

Setiap  proses  bisnis  pasti  memiliki  konsumen  yang  secara  langsung 

maupun tidak langsung “mengkonsumsi” produk atau jasa yang ditawarkan. Pada 

tahapan ini, adalah penting bagi perusahaan untuk mengkaji dan mendefinisikan 

siapa sebenarnya konsumen langsung (end-customer) dari produk atau jasa yang 

ditawarkan (Seybold, 1998). 

Hal ini perlu dilakukan menimbang prinsip-prinsip sebagai berikut : 

- Pada  akhirnya,  merekalah  yang  akan  menikmati  atau  mengkonsumsi 

produk tersebut, bukan para distirbutor atau retailer. Jika terjadi kesalahan 

mekanisme  bisnis  pada  salah  satu  titik  distribusi  tersebut  yang 

menyebabkan  konsumen  tidak  puas  (misalnya  kesalahan  dalam  proses 

“handling”  sehingga  produk  menjadi  cacat),  maka  perusahaanlah  yang 

akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, adalah langkah yang tepat untuk 

selalu  memperhatikan  dengan  seksama  perilaku  dan  penilaian  end-

customer terhadap kualitas produk dan pelayanan yang diberikan.

- Di  dalam  dunia  maya,  terjadi  fenomena  yang  disebut  sebagai 

“disintermediation”,  dimana  dengan  adanya  internet  memungkinkan 

terjadinya  proses  perdagangan  langsung  antara  pihak  pencipta  produk 

dengan  end-customer  nya  tanpa  harus  melalui  perusahaan-perusahaan 

“broker”  lainnya.  Tentu  saja,  hal  ini  akan  menekan  biaya  distribusi 

sehingga secara langsung akan berdampak pada harga produk atau jasa 

yang ditawarkan. Jika end-customer menyadari hal ini, maka mereka tentu 
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saja akan memilih untuk berbisnis langsung dengan perusahaan pencipta 

produk tanpa harus melalui perantara lainnya.

- Langkah  mengetahui  end-customer  juga  dapat  dipergunakan  untuk 

memperhatikan  basis  komunitas  konsumen  yang  terbentuk  sehingga 

perusahaan  dapat  dengan  mudah  memfokuskan  dirinya  pada  segmen 

tersebut.  Disamping itu,  dengan mengetahui  karakteristik  end-customer, 

perusahaan juga dapat melakukan “bargaining” terhadap distributor atau 

retailer yang memiliki basis komunitas konsumen yang besar dan baik.

- Pertimbangan  terakhir  adalah  kenyataan  bahwa  yang  memegang  uang 

untuk membayar produk atau jasa yang ditawarkan adalah end-customer, 

sehingga  merekalah  yang  secara  prinsip  harus  dijaga  kepuasan  dan 

loyalitasnya.

Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  perusahaan  harus 

mengetahui karakteristik dari konsumen yang menggunakan produknya. Hal ini 

penting dikarenakan akan berpengaruh pada proses produksi selanjutnya.

6.1.3 Rancangan Bisnis (Redesigning Customer Focus Business Process)

Ketika  konsep  Business  Process  Reenginerring  (BPR)  diperkenalkan 

sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, banyak perusahaan yang mulai 

melakukan rancang ulang terhadap proses dan aktivitas internalnya agar tercipta 

suatu alur yang efisien (cheaper,  better,  and faster).  Hanya saja ada kesalahan 

prinsip yang sering dilakukan, yaitu dimulainya melakukan proses perancangan 

dari dalam ke luar (from inside to outside), padahal tujuan akhir dari perubahan 
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proses  bisnis  tersebut  adalah  untuk  meningkatkan  kepuasan  pelanggan,  yang 

notabene berada di luar perusahaan (eksternal) (Seybold, 1998).

 Proses perancangan ulang yang  benar  adalah dengan memualinya  dari 

aktivitas  terluar,  yaitu  yang  menghubungkan  perusahaan  dengan  konsumennya 

(customer focus business process). Dengan selalu beranggapan bahwa “customer 

is  a  king”,  perusahaan  berusaha  mencari  tahu  dahulu  hal-hal  apa  saja  yang 

menjadi tuntutan konsumen terhadap cara-cara atau mekanisme perusahaan dalam 

melakukan perdagangan melalui internet, barulah manajemen menentukan proses 

bisnis  yang  sesuai  yang  harus  dilakukan  secara  internal  untuk  mendukung 

kebutuhan tersebut. Proses ini dinamakan sebagai “Redesigning processes from 

the outside in). 

6.1.4 Infrastruktur Perusahaan (Wire Company for profit) 

Setelah proses bisnis selesai dirancang ulang untuk menyesuaikan dengan 

karakteristik  bertransaksi  di  dunia  maya,  langkah  selanjutnya  adalah 

mempersiapkan  infrastruktur  perusahaan  untuk  memungkinkan  terjadinya 

mekanisme bisnis yang diinginkan. Yang paling penting untuk diketahui di sini 

adalah  bagaimana  mentransformasikan  kebutuhan  bisnis  dengan  spesifikasi 

teknologi informasi yang ada (business and information technology alignment). 

Ada 4 (empat)  bahasa yang dapat dipergunakan untuk menjembatani gap yang 

biasa  terjadi  antara  sisi  bisnis  (demand)  dengan  sisi  teknologi  (supply),  yaitu 

sebagai berikut (Seybold, 1998).

- Customer profiles merupakan karakteristik konsumen beserta perilakunya 

yang  akan  sangat  menentukan  tipe  aplikasi  yang  cocok  dipergunakan 
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sebagai  sarana  untuk  melakukan  mekanisme  perdagangan.  Sistem 

antarmuka  (user  interface)  merupakan  kunci  dari  efektivitasnya  sebuah 

situs  e-commerce  dalam  merangsang  konsumen  untuk  melakukan 

transaksi melalui internet.

- Business rules – dimana merupakan penerapan dari kebijakan perusahaan 

(company policy) dalam melakukan mekanisme bisnis dan perdagangan. 

Aturan-aturan  ini  secara  implisit  maupun  eksplisit  harus  dapat 

didefinisikan dengan jelas sehingga pihak perancang teknologi informasi 

dapat  menentukan  sistem  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  tersebut  dan 

dapat  memimikkan aturan-aturan proses  yang berlaku.  Termasuk dalam 

kategori ini adalah mekanisme jual beli, aturan perpajakan, cara penentuan 

harga, fasilitas pemotongan (discount), dan lain sebagainya.

- Business  events  –  adalah  kumpulan  dari  aktivitas  utama  yang  biasa 

dilakukan  oleh  pihak-pihak  terkait  (stakeholders)  dalam  perusahaan 

maupun oleh rekanan bisnis atau konsumen. Misalnya adalah transfer uang 

dari  rekening  bank  ke  perusahaan,  penanganan  keluhan  konsumen, 

pembuatan  laporan  berkala  perusahaan,  permintaan  informasi  oleh 

pelanggan, dan lain sebagainya.

- Business objects – yang pada dasarnya adalah kumpulan dari entiti-entiti 

bisnis, baik secara fisik maupun abstrak, yang ditemui di dalam aktivitas 

sehari-hari dan menjadi subjek maupun objek dalam proses perdagangan. 

Contohnya  adalah  :  pelanggan,  pemasok,  uang,  peralatan,  kertas,  buku, 

dan  lain-lain.  Pengkajian  terhadap  objek  yang  relevan  dengan  bisnis 
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perusahaan  sangat  penting  karena  pengembangan  aplikasi  e-commerce 

menggunakan  prinsip-prinsip  “component  based  development  system” 

yang merupakan konsep pemrograman berbasis objek.

6.1.5 Mengembangkan Loyalitas (Foster Customer Loyalty) 

Langkah yang terakhir adalah berusaha untuk membuat konsumen loyal 

terhadap perusahaan e-commerce yang ada, hanya karena dengan loyalitas mereka 

sajalah maka profitabilitas usaha dapat tercapai. Prinsip-prinsip profitabilitas yang 

dapat dicapai dengan cara memelihara loyalitas konsumen adalah sebagai berikut 

(Seybold, 1998). 

- Base Revenue – dimana perusahaan harus memiliki modal bisnis (business 

model)  yang  menjamin  adanya  pemasukan  (cash-in)  bagi  perusahaan 

paling tidak untuk mempertahankannya tetap eksis di internet (operational 

cost). Jika sumber pendapatan ini dapat secara konvensional diterima oleh 

perusahaan  sesuai  dengan  siklus  keuangan  yang  dibutuhkan,  maka 

perusahaan telah berada dalam posisi yang aman.

- Growth – setelah sumber dasar pendapatan secara aman telah diperoleh, 

maka tibalah saatnya perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya sehingga 

dapat tumbuh menjadi lebih besar. Cara termudah adalah dengan berusaha 

meningkatkan  jumlah  konsumen atau dengan menawarkan  produk/  jasa 

baru kepada konsumen yang sudah ada.

- Referral  –  jika  konsumen  atau  pelanggan  tetap  merasa  puas  dengan 

fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, maka mereka akan 

memberitahukannya dengan calon konsumen lain. Teknik pemasaran dari 
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mulut ke mulut ini terbukti masih menjadi cara yang paling efektif untuk 

mendapatkan pelanggan di dunia maya,  sehingga secara cepat dan pasti 

perusahaan akan terus mendapatkan pelanggan baru.

- Price premium – teknik terakhir yang dapat dipakai untuk meningkatkan 

pendapatan,  adalah  dengan  menerapkan  sistem  penerapan  harga  yang 

berbeda  untuk  masing-masing  konsumen  (price  discrimination). 

Kenyataan bahwa konsumen yang loyal biasanya mau mengeluarkan biaya 

yang  lebih  besar  untuk  membeli  suatu  produk  atau  jasa  dibandingkan 

dengan  konsumen  baru  merupakan  peluang  bagi  perusahaan  untuk 

memberlakukan harga khusus (price premium) bagi mereka.

(Seybold, 1998).

Memulai  dan  mengembangkan  bisnis  merupakan  dua  hal  yang  sangat 

berbeda  di  dunia  maya.  Secara  prinsip  dikatakan  bahwa  sejauh  perusahaan 

memiliki sumber daya yang dibutuhkan setiap hari untuk menciptakan produk dan 

jasanya kepada pelanggan, maka pada saat itu pula bisnis tetap hidup, dengan kata 

lain,  sejauh  cash  flow  perusahaan  tetap  positif,  infrastruktur  tersedia,  serta 

manajemen dan staf pengelola tetap eksis, maka bisnis akan tetap berjalan seperti 

biasanya  (walaupun  mungkin  target  pelanggan  belum  tercapai  seperti  yang 

dikehendaki). 

Dalam  kerangka  ini  jelas  terlihat  bahwa  konsep  “cash  is  king”  tetap 

berlaku.  Inilah  jawaban  terhadap  pertanyaan  sebagian  khalayak  mengenai 

fenomena adanya perusahaan-perusahaan dotcom raksasa di dunia yang semakin 

bertambah besar dan menggurita tetapi masih belum profit (karena dana investasi 
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terus dikeluarkan untuk kebutuhan cash flow sehari-hari). Tentu saja perusahaan 

tidak  dapat  hanya  bergantung  pada  penyuntikan  dana  semata  karena  pada 

akhirnya yang bersangkutan menuntut pula tercapainya target profit pada jangka 

waktu tertentu. 

Dengan  kata  lain,  sumber-sumber  pendapatan  (revenue  sources and 

generators) harus benar-benar didefinisikan dan dikelola dengan baik untuk target 

jangka  menengah  dan panjang.  Contoh-contoh  sumber  pendapatan  yang  klasik 

adalah dari advertisers (periklanan), merchants (para pedagang), content partners  

(mitra  perusahaan),  dan  members  (anggota).  Tentu  saja  sumber-sumber 

pendapatan ini akan sangat terkait dengan model bisnis yang dikembangkan.

6.2 Aplikasi CRM

6.2.1 CRM Operasional

CRM  Operasional  dikenal  sebagai  “front  office”  perusahaan.  Aplikasi 

CRM  ini  berperan  dalam  interaksi  dengan  pelanggan.  CRM  Operasional 

mencakup  proses  otomatisasi  yang  terintegrasi  dari  keseluruhan  proses  bisnis, 

seperti otomatisasi pemasaran, penjualan, dan pelayanan. 

Salah  satu  penerapan  CRM  yang  termasuk  dalam  kategori  operasional  CRM 

adalah  dalam  bentuk  aplikasi  web.  Melalui  web,  suatu  perusahaan  dapat 

memberikan  pelayanan  kepada  pelanggan.  Beberapa  contoh  pelayanan  yang 

diberikan melalui web, diantaranya (Greenberg 2002 dalam Turban et al. 2004):

a. Menyediakan pencarian produk. Pelanggan sering kali  mengalami  kesulitan 

dalam mencari produk yang mereka inginkan, karena itu diperlukan fasilitas 

search
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b. Menyediakan  produk  atau  pelayanan  gratis,  sesuatu  yang  dapat  menarik 

pelanggan untuk mengunjungi web adalah tersedianya produk atau pelayanan 

gratis

c. Menyediakan pelayanan atau informasi tentang penggunaan produk

d. Menyediakan pemesanan on line

e. Menyediakan fasilitas informasi status pemesanan 

Dari  Penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  CRM  operasional 

merupakan proses bagi perusahaan untuk menentukan produk yang akan dijual 

kepada konsumen,  menyediakan layanan yang akan diberikan,  dan penyediaan 

infrastruktur  pelayanan  yang dapat  membuat  konsumen merasa  nyaman  dalam 

melakukan transaksi.

 
6.2.2 CRM Analitik 

CRM Analitik dikenal sebagai “back office” perusahaan.  Aplikasi CRM 

ini  berperan  dalam  memahami  kebutuhan  pelanggan.  CRM  Analitik  berperan 

dalam melaksanakan analisis pelanggan dan pasar, seperti analisis trend pasar dan 

analisis perilaku pelanggan. Data yang digunakan pada CRM Analitik adalah data 

yang berasal dari CRM Operasional.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa CRM Analitik merupakan 

program bagi  perusahaan  untuk  menganalisis  tentang  tren  dan  pola  konsumsi 

pelanggan.  Dalam  hal  ini  data  dari  CRM  operasional  digunakan  dalam 

menganalisis hal tersebut.

6.3 Tahapan CRM 
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Ada tiga tahap CRM yang dapat menjadi keharusan bagi perusahaan untuk 

melaksanakan kelangsungan hidup perusahaan yaitu, memperoleh pelanggan baru 

(acquire),  meningkatkan  pelayanan  kepada  pelanggan  yang  ada  (enhance), 

mempertahankan pelanggan untuk kelangsungan hidup perusahaan (retain). 

(Kalakota dan Robinson 2001):

Tahapan  CRM  ini  adalah  proses  sistematis  bagi  perusahaan  untuk 

memperoleh  pelanggan  baru,  kemudian  strategi  yang  digunakan  untuk 

mempertahankan  pelanggan  yang  telah  ada,  kemudian  peningkatan  pelayanan 

untuk pelanggan agar mereka menjadi loyal kepada produk yang digumakan.

6.3.1 Acquire 

Mendapatkan  pelanggan  baru,  Pelanggan  baru  didapatkan  dengan 

memberikan  kemudahan  pengaksesan  informasi,  analisa  perilaku  perorangan, 

inovasi  baru,  dan  pelayanan  yang  menarik  serta  kenyamanan.  Dalam  hal  ini 

pelanggan benar-benar merasa diperlakukan sebaik-baiknya agar merasakan kesan 

yang baik saat pertama kali melakukan transaksi.

Dalam  tahap  ini  pelanggan  harus  merasa  tertarik  untuk  melakukan 

transaksi. Tampilan yang menarik merupakan langkah awal untuk dapat menarik 

konsumen.  Kemudahan  transaksi,  kemudahan  pengaksesan  merupakan  hal 

terpenting yang harus diperhatikan perusahaan dalam tahap ini.

6.3.2 Enhance

Meningkatkan  hubungan  dengan  pelanggan  yang  telah  ada  Perusahaan 

berusaha  menjalin  hubungan  dengan  pelanggan  melalui  pemberian  pelayanan 
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yang baik terhadap pelanggannya (customer service). Penerapan cross selling atau 

up  selling pada  tahap  kedua  dapat  meningkatkan  pendapatan  perusahaan  dan 

mengurangi biaya untuk memperoleh pelanggan (reduce cost).

Penjualan produk yang bervariasi  merupakan tantangan bagi perusahaan 

agar pelanggan tidak merasa jenuh dalam menggunakan produk yang sebelumnya. 

Perusahaan  harus  mampu menciptakan produk yang  bervariasi  tetapi  memiliki 

kualitas yang sama baiknya dengan produk sebelumnya.

6.3.3 Retain

Mempertahankan  pelanggan  Tahap  ini  merupakan  usaha  mendapatkan 

loyalitas  pelanggan  dengan  mendengarkan  pelanggan  dan  berusaha  memenuhi 

keinginan  pelanggan  dengan  cara  memudahkan  akses  customer  service,  field 

service operator dan tidak lupa mengirimkan Digital letter atas minat pelanggan. 

Dalam hal  ini  pelanggan  harus  dapat  merasakan  diperlakukan  dengan  sebaik-

baiknya layaknya sudah seperti anggota keluarga perusahaan tersebut.

Dalam  tahap  akhir  ini  pelanggan  harus  merasa  dimanjakan  dengan 

pelayanan  berbasis  CRM ini.  Database  pelanggan  merupakan  alat  bantu  yang 

dapat  melaksanakan  tugas  dalam tahap  ini.  Data  pelanggan  seperti  hari  ulang 

tahun,  merupakan  salah  satu  yang  bisa  digunakan  untuk  membantu  dalam 

pelayanan  ini.  Perusahaan  bisa  mengucapkan  ”selamat  ulang  tahun”  kepada 

pelanggan yang berulang tahun melalui e-mail pelanggan tersebut.

Dari poin-poin diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan berbasis CRM 

mampu  mendukung  fasilitas  e-commerce  melalui  tahapan-tahapan  yang  sudah 
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disebutkan  diatas.  Aplikasi  CRM  operasional  dan  Analitik  mampu  membantu 

perusahaan dalam menentukan tren dan pola konsumsi pelanggan untuk kemudian 

membantu  perusahaan  dalam  menyediakan  produk  dan  juga  fasilitas-fasilitas 

lainnya yang mampu membuat pelanggan merasa dimanjakan.

6.4 Penerapan Model Sistem yang diusulkan

Implementasi  model  ini  apabila  ingin  diterapkan  dalam  lingkungan 

perusahaan  yang  nyata  tentunya  harus  sesuai  dengan  konsep-konsep  tentang 

bagaimana  mekanisme  penerapan  CRM  yang  benar  sehingga  nantinya  akan 

berjalan dengan efektif. Penerapan model ini tidak bisa langsung diterapkan hanya 

dalam hitungan hari, tetapi memerlukan waktu kurang lebih sekitar enam bulan. 

Pertimbangan waktu sekitar enam bulan dikarenakan penerapan model ini tidak 

sesederhana  yang dibayangkan seperti  pemahaman teorinya.  Hal  pertama yang 

harus ditinjau adalah mengenai keberadaan teknologi dalam perusahaan tersebut 

apakah  tersedia  untuk  menerapkan  model  seperti  ini.  Integrasi  antara  bagian 

pemasaran, penjualan, dan bagian pelayanan pelanggan dalam penerapan model 

ini menjadi bagian koordinasi yang penting dikarenakan dalam model ini bagian 

tersebut merupakan bagian penunjang dalam penerapan kedepannya. 

Setelah  memastikan  ketersediaan  teknologi  dan  terjalinnya  komunikasi 

antara  ketiga bagian  tersebut,  peran  sistem  analis  dalam  tahap  ini  sangatlah 

penting untuk menganalis  tentang infrastruktur pelayanan sistem informasi  dan 

teknologi  seperti  jaringan intranet,  internet,  dan ekstranet  yang  terdapat  dalam 

perusahaan.  Setelah  keseluruhan  dari  proses  tersebut  selesai,  maka  peranan 

programmer dalam tahap terakhir ini menjadi penentu apakah model seperti ini 
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sesuai untuk diterapkan dalam strategi perusahaan, tentunya programmer dalam 

membentuk model seperti ini mempertimbangkan hal-hal yang sebelumnya harus 

dipenuhi dalam prasyarat penerapan model ini. Pada akhirnya dapat disimpulkan 

bahwa untuk  penerapan  model  seperti  ini  dalam lingkungan  perusahaan  yang 

nyata memerlukan pertimbangan yang pertama, keberadaan teknologi perusahaan 

tersebut, kordinasi anatara bagian pemasaran, penjualan dan pelayanan pelanggan, 

peran sistem analis dan yang terakhir peran dari seorang programmer.

6.4.1 Analisis Sistem dan Desain Sistem

Menurut Ladjamudin 2005,  Analisis sistem sangat bergantung pada teori 

sistem  umum  sebagai  sebuah  landasan  konseptual.  Tujuannya  adalah  untuk 

memperbaiki berbagai fungsi didalam sistem yang sedang berjalan agar menjadi 

efisien,  mengubah  sasaran  sistem yang  sedang  berjalan,  merancang/mengganti 

output  yang  sedang  digunakan,  untuk  mencapai  tujuan  yang  sama  dengan 

seperangkat input yang lain (bisa jadi lebih sederhana dan lebih interaktif) atau 

untuk melakukan beberapa perbaikan serupa.

Tahapan dalam menganalisa sistem adalah sebagai berikut (Ladjamudin,2005)

1. definisikan masalah (mencakup mendefinisikan input, proses, dan output 

dari sistem yangsedang berjalan dan sistem yang akan dibangun).

2. pahami  sistem  yang  sedang  berjalan  tersebut  dan  buat  definisinya 

(mendefinisikan input, proses, dan output).

3. alternatif  apa  saja  yang  tersedia  untuk  mencapai  tujuan  dengan 

memperhatikan  modifikasi  sistem  tersebut.  Alternatif  yang  ditawarkan 
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haruslah terdiri dari beberapa bentuk dengan menunjukan kelebihan dan 

kekurangan masing-masing alternatif tersebut.

4. pilih salah satu alternatif yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya.

5. implementasikan  alternatif  terpilih  dari  sekian  alternatif  yang  telah 

ditawarkan tersebut.

6. mengevaluasi  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  perubahan  yang  telah 

dilakukan terhadap sistem.

Teori Sistem Umum dan Disain Sistem Informasi, (Ladjamudin 2005)

No TEORI SISTEM UMUM PERAN BAGI DISAIN 

SISTEM INFORMASI
1 Komponen-komponen dari suatu sistem yang 

berinteraksi

Gambarkan komponen-

komponen dan hubungan 

antar mereka selama 

proses analisis
2 Sebuah sistem adalah satu kesatuan berbagai 

komponen yang terintegrasi

Rumuskan dahulu 

keseluruhan elemen dari 

sistem sebelum menguji 

sub sistem
3 Sistem adalah pengejar tujuan (goal seeking) Identifikasi tujuan sebuah 

sistem informasi yang 

akan dibangun
4 Sistem mempunyai masukan dan keluaran Identifikasi masukan dan 

keluaran dari sistem yang 

akan didesain
5 Sistem mengubah masukan untuk Satu tugas utama disain 
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menghasilkan keluaran adalah menentukan 

pengolahan untuk 

membuat keluaran dari 

masukan

6.4.1.1 Sistem Analis 

Sistem analis adalah orang yang menganalisa sistem dengan mempelajari 

masalah-masalah  yang  timbul  dan  menentukan  kebutuhan-kebutuhan  pemakai 

serta  mengidentifikasikan  pemecahan  yang  beralasan  (lebih  memahami  aspek-

aspek bisnis dan teknologi komputer (Ladjamudin 2005)

Nama lain  dari  sistem analis  adalah  system designer,  business  analyst, 

system  consultant,  system  engineer,  software  engineer,  system  analys 

programmer, information system engineer.

Tugas dan tanggung jawab Sistem Analis

1. tanggung jawab analis sistem tidak hanya pada pembuatan program komputer 

saja, tetapi pada sistem secara keseluruhan.

2. pengetahuan analis sistem harus luas, tidak hanya pada teknologi komputer, 

tetapi juga pada bidang aplikasi yang ditanganinya.

3. pekerjaan analis sistem dalam pembuatan program terbatas pada pemecahan 

masalah secara garis besar saja.

4. pekerjaan analis sistem melibatkan banyak orang, tidak terbatas hanya sesama 

analis sistem tetapi juga pemakai sistem dan menejer.

6.4.1.2 Programmer
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Programmer  adalah  orang  yang  menulis  kode  program  untuk  suatu 

aplikasi  tertentu  berdasarkan  rancangan  yang  dibuat  oleh  sistem  analis  (lebih 

memahami teknologi komputer) (Ladjamudin, 2005).

Tugas dan tanggung jawab Programmer

1.   tanggung jawab pemrogram terbatas pada pembuatan program komputer.

2.  Pengetahuan  programmer  cukup  terbatas  pada  teknologi  komputer,  sistem 

komputer, utilitas dan bahasa-bahasa program yang diperlukan.

3.  pekerjaan  programmer  sifatnya  teknis  dan  harus  tepat  dalam  pembuatan 

instruksi-instruksi program.

4.  pekerjaan  programmer  tidak  menyangkut  hubungan  dengan  banyak  orang, 

terbatas hanya sesama pemrogram dan analisis sistem yang mempersiapkan 

rancang bangun spesifikasi program. 

6.4.2 Information System Life Cycle (ISLC)

Daur hidup system informasi (Information System Life Cycle) merupakan 

fase-fase utama (general) yang terjadi pada system informasi. Adapun fase-fase 

tersebut terbagi dalam empat fase sebagai berikut (Ladjamudin 2005):

6.4.2.1 System Development (Design)

Pada fase ini sistem informasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan suatu 

organisasi  atau  perusahaan.  Pada  fase  ini  diawali  dengan  identifikasi  masalah 

yang  dihadapi  oleh  perusahaan/organisasi.  Setelah  teridentifikasi  masalah  yang 

ada dilakukan penyortiran dari masalah yang paling penting sampai ke masalah 
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yang  kurang  berpengaruh  terhadap  sistem,  maka  akan  diselesaikan  dilakukan 

pemilihan masalah yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dan didesain.

Tahapan selanjutnya  adalah  membuat  time frame penyelesaian  masalah 

secara detail berikut biaya yang dibutuhkan, setelah itu barulah dilakukan proses 

analisa masalah dan membuat desain secara logic dan ditransformasikan kedalam 

desain fisik untuk dilakukan proses implementasi.

 
6.4.2.2 System Implementation

Pada  fase  ini  pembuatan  perancangan  secara  logical  dan  fisikal 

(menggunakan  salah  satu  dari  graphic  tools)  telah  selesai.  Fase  ini  dilakukan 

proses  perancangan  basis  data.  Perancangan  basis  data  meliputi  merancang 

diagram  antar  entitas  secara  logical  dan  fisikal,  melakukan  uji  normalisasi 

terhadap  seluruh  entitas  yang  akan  digunakan  dalam  sistem  yang  baru,  dan 

merancang spesifikasi  basis  data  yang rinci  untuk diterapkan dalam salah satu 

perangkat lunak aplikasi/bahasa pemrograman yang akan digunakan.

Fase  selanjutnya adalah melakukan perancangan algoritma yang dimulai 

dari  merancang  bagan  struktur  (structure  chart),  lalu  membuat  algoritma  dan 

pseudocode  untuk  kasus  yang  akan  diimplementasikan.  Sebelum  dibuatkan 

programnya,  maka  perlu  dilakukan  rancangan  tampilan  dan  keluaran  (yang 

interaktif dan sesuai dengan lingkungan sistem informasi tersebut berada), yang 

akan  disepakati  antara  desainer  dengan  pimpinan  perusahaan  atau  organisasi. 

Setelah itu  pseudocode tersebut dikembangkan oleh programmer  menggunakan 

salah satu bahasa pemrograman yang telah disepakati pada saat desain sistem.
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Setelah program tersebut selesai dibuatkan, maka perlu dilakukan tes data 

untuk  menguji  apakah  program  tersebut  mampu  menangani  kasus-kasus  yang 

muncul dalam perusahaan/organisasi tersebut atau tidak.

6.4.2.3 System Opertion/Maintenance

Fase  pengoperasian  dan  perawatan  merupakan  fase  yang  akan  terjadi 

setelah selesai  dilakukan tes  data  terhadap seluruh program,  dan program siap 

dioperasikan  oleh  end-user.  Pada  fase  ini  beberapa  orang  programmer  perlu 

menemani  proses  pengoperasian  dari  awal  sampai  akhir,  untuk  menjaga 

kemungkinan terjadi masalah-masalah kecil yang akan muncul.

6.4.2.4 System Obsolescence

Pada  fase  ini  sistem  yang  telah  selesai  dioperasikan  perlu  diobservasi 

untuk  dikembangkan  menjadi  lebih  baik  lagi.  Observasi  bisa  saja  dilakukan 

terhadap  masalah  lain  yang  telah  diidentifikasi  diawal,  namun  belum didesain 

penyelesaiannya, karena masuk dalam prioritas kedua.

6.4.3 System Development Life Cycle (SDLC)

Daur hidup pengembangan sistem/SDLC berfungsi untuk menggambarkan 

tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis 

besar terbagi dalam tiga kegiatan utama, yaitu: (Ladjamudin, 2005)

6.4.3.1 Analisis

Tahapan analisis digunakan oleh analisis sitem untuk membuat keputusan. 

apabila sistem saat ini mempunyai masalah atau sudah tidak berfungsi secara baik, 
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dan hasil analisisnya digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem. Seorang 

analisis perlu mengetahui ruang lingkup pekerjaann yang akan ditanganinya, perlu 

memahami sistem yang sedang berjalan saat ini, dan dapat melakukan identifikasi 

terhadap masalah yang muncul dan mencari solusinya dengan professional.

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap analisis ini adalah sebagai berikut:

1. deteksi masalah (problem detection)

2. penelitian/investigasi awal (Initial Investigation)

3. analisa kebutuhan sistem (Requirement Analysis)

4. mensortir kebutuhan sistem (Generation of System Alternatives)

5. memilih sistem yang baik (Selection of Proper System)

6.4.3.2 Perancangan/desain

Tahapan  perancangan/desain  memiliki  tujuan  untuk  mendesain  sistem 

baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang 

diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik. Kegiatan yang dilakukan 

dalam tahap perancangan ini meliputi perancangan output, input, dan file.

• Perancangan Keluaran

Perancangan keluaran bertujuan menentukan keluaran-keluaran yang akan 

digunakan oleh sistem. Keluaran tersebut berupa tampilan-tampilan layar, 

format dan frekuensi laporan yang diperlukan.

• Perancangan Masukan 

Perancangan  masukan  menentukan  data-data  masukan,  yang  akan 

digunakan untuk mengoperasikan sistem. Data-data masukan tersebut bisa 

berupa formulir-formulir, faktur, dan lain-lain yang berfungsi memberikan 
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data  masukan  bagi  pemrosesan  sistem.  Pada  tahapan  ini  perlu  juga 

ditentukan format data masukan agar sesuai dengan kebutuhan sistem.

• Perancangan File

Perancangan  file  masuk  dalam  bagian  perancangan  basis  data,  yang 

diawali dengan dengan merancang diagram hubungan antara entitas (bisa 

menggunakan  ERD  versi  chen  atau  versi  James  Martin).  Setelah  itu 

melakukan uji normalisasi dari1-NF sampai ke 5-NF, minimal sampai ke 

bentuk  normalisasi  ke-3  (3-NF).  Seluruh  file  yang  telah  lulus  uji 

normalisasi  yang  harus  dibuatkan  spesifikasi  datanya.

6.4.4 Implementation

Tahap  implementasi  memiliki  beberapa  tujuan,  yaitu  untuk  melakukan 

kegiatan spesifikasi  rancangan logikal ke dalam kegiatan yang sebenarnya  dari 

sistem informasi yang akan dibangunya atau dikembangkannya, lalu implementasi 

sistem yang baru tersebut ke dalam salah satu bahasa pemrograman yang paling 

sesuai. Pada tahap ini juga harus dijamin bahwa sistem yang baru dapat berjalan 

optimal.  Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  tahap  implementassi  ini  adalah 

pembuatan program dan tes data, pelatihan, dan pergantian sistem.

6.4.4.1 Programming dan Testing

Pada  tahap  ini  dilakukan  perancangan  algoritma  dengan  menggunakan 

pseudocode  yang  ditulis  dalam bahasa  indonesia  yang  terstruktur  atau  bahasa 

inggris  terstruktur.  Perancangan  algoritma  sebaiknya  dilakukan  dengan 

menggunakan  top-down  (pemrograman  moduler).  Setelah  selesai  pembuatan 
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algoritma,  maka  din=buatkanlah  program  aplikasi  dengan  menggunakan  salah 

satu bahasa pemrograman terpilih.

Program  yang  telah  selesai  dibuatkan  secara  modular  tersebut  perlu 

dilakukan tes data, dengan mengentri sejumlah data ke dalam program tersebut, 

dan dilihat  hasilnya,  serta  cara  pemrosesan  yang dilakukan  oleh pemrograman 

yang baru dibuat tersebut.

6.4.4.2 Training

End  user  yang  akan  mengoperasikan  sistem  yang  baru  tersebut  perlu 

dilatih  secara  keseluruhan.  Materi  pelatihan  bisa  saja  berupa  keuntungan  dan 

kerugian sistem yang baru, tips dan trik menggunakan sistem aplikasi yang baru, 

pengenalan  sintaks  dasar  dari  bahasa  pemrograman  yang  digunakan  dalam 

aplikasi tersebut, dan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam sistem yang 

baru tersebut.

6.4.4.3 System Changeover

Setelah  seluruh  sistem  siap  dioperasikan  dan  seluruh  end-user  selesai 

dilatih, maka pada tahap ini dilakukan pergantian sistem yang lama dengan sistem 

yang  baru.  Teknik  pergantiannya  bisa  secara  perlahan/bertahap  atau  secara 

keseluruhan.

6.4.5 Detection of System Problems

6.4.5.1 Permasalahan sistem
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Semua system informasi akan mempunyai masalah, tanpa memperdulikan 

seberapa  baiknya  system  tersebut  didesain.  Beberapa  hal  yang  menyebabkan 

system informasi mempunyai masalah, antara lain sebagai berikut:

• Waktu (overtime)

• Lingkungan sistem yang berubah

• Perubahan prosedur operasional

Perbaikan  masalah  sistem informasi  disebut  maintenance  programming, 

yang meliputi tanggapan terhadap masalah sistem dan penambahan fungsi baru ke 

sistem.  Maintenance  programming  mencakup  60  sampai  90  persen  dari 

programming budget dan menunjukan apakah sistem informasi yang memburuk 

perlu diganti atau dipertahankan dengan melakukan perbaikan kecil (minor).

Masalah  sistem  informasi  berhubungan dengan  karakteristik  informasi: 

yakni sebagai berikut.

• Relevansi (relevancy)

• Keakuratan  (accuracy),  yang  meliputi  faktor  kelengkapan 

(completeness), kebenaran (correctness), dan keamanan (scurity)

• Keetepatan waktu (timeliness)

• Ekonomi (economy), yang meliputi faktor sumber daya dan biaya

• Efisiensi (eficiency)

• Dapat dipercaya (reliability)

• Kegunaan (usability)

Dari  penjelasan-penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan 

model  sistem  dalam  lingkungan  perusahaan  harus  melalui  beberapa  tahapan-
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tahapan yang dimana dalam pelaksanaannya harus diawasi oleh pihak manajemen 

sehingga pelaksanaan tersebut dapat terkendali.  Adapun pengawasan oleh pihak 

manajemen nantinya  akan bermanfaat  untuk pertimbangan-pertimbangan dalam 

pengambilan  keputusan,  sehingga  langkah-langkah  yang  akan  dijalankan  oleh 

perusahaan menjadi efektif dan efisien.

BAB VII

PENUTUP

7.1  Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya beberapa 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Pembangunan  bisnis  menggunakan  jaringan  internet  ini  adalah  penentuan 

proses  rantai  nilai  (virtual  value  chain),  jenis  produk  dan  jasa  yang 

ditawarkan, target market dan konsumen dan tentu saja yang terpenting adalah 

bagaimana profit  atau keuntungan bisnis dapat  dicapai  (revenue generator). 

Model bisnis ini merupakan keunggulan kompetitif perusahaan sehingga harus 
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benar-benar dipikirkan secara masak-masak dan disimulasikan kemungkinan 

implementasinya.  Harap  diperhatikan  bahwa  di  dalam  dunia  maya, 

mempertahankan  keunggulan  kompetitif  tersebut  sangatlah  sulit  karena 

karakteristiknya  yang  mudah  untuk  ditiru  para  pesaing  dalam waktu  yang 

relatif singkat.

2.  Dalam  pembangunan  CRM  yang  bertujuan  untuk  menghasilkan  ekuitas 

pelanggan  yang  tinggi  perlu  diperhatikan  beberapa  hal  yang  dapat 

disimpulkan bahwa ekuitas nilai,  ekuitas merek dan ekuitas rasional adalah 

tiga  hal  yang  mempengaruhi  pelanggan  dalam  pembelian  suatu  produk 

terhadap  perusahaan  tersebut.  Tentunya  perusahaan  tidak  hanya  sekedar 

menjual  produk  lalu  selesai,  tetapi  juga  harus  memperhatikan  pelayanan 

terhadap  pelanggan  dan  calon  pelanggan  agar  dapat  terjalinnya  hubungan 

yang  baik  antar  keduanya  sehingga  pelanggan  pun  menjadi  loyal  untuk 

menggunakan produk dari perusahaan tersebut.

3. Dalam penerapan  e-commerce  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  dari  sisi 

jaringan teknologi informasi yaitu intranet, internet, dan ekstranet merupakan 

komponen yang harus dimiliki o;eh perusahaan yang ingin menerapkan sistem 

e-commerce dalam perusahaannya. Sistem keamanan dalam e-commerce pun 

harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan 

seperti  pencurian  dana  perusahaan,  pencurian  informasi  data  pelanggan, 

perusakan sistem jaringan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung 

jawab,  bahkan  adanya  penyalahgunaan  wewenang  dalam  memnerikan 

otorisasi dalam suatu transaksi.
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4. penerapan  CRM  dalam  sistem  e-commerce  merupakan  faktor  yang  dapat 

membantu  perusahaan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi 

pelanggannya.  Terdapatnya  pelayanan yang inovatif,  pengumpulan database 

pelanggan  kemudian  menganalisa  untuk  kemudian  membentuk  pelayanan 

yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pelanggan.  Dalam  hal  ini  aktivitas  dalam 

perusahaan dikendalikan oleh pelanggan. Adapun untuk menerapkan model 

CRM  dalam  e-commerce  ini  diperlukan  pertimbangan-pertimbangan  yang 

matang dan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Pertimbangan teknologi 

dan sumber daya manusia menjadi penting dalam proses mengimplentasikan 

model ini dalam lingkungan perusahaan yang nyata.

5. implementasi  CRM  di  Indonesia  menurut  penulis  masih  terbatas  hanya 

penerapan  CRM  dalam  sistem  konvensional.  Seperti  pengalaman  penulis 

terhadap pembelian  produk rokok yang kemudian mengisi  formulir  biodata 

dan kemudian mendapatkan SMS pada saat berulang tahun dan mmperoleh 

informasi  tentang  event-event  pagelaran  musik  yang  disponsori  oleh 

perusahaan  rokok  tersebut.  Adapun  teknologi  yang  digunakan  dalam 

implementasi  CRM  tersebut  masih  sangat  standar,  yaitu  menggunakan 

fasilitas  telephone  seluler.  Penerapan  sistem  pelayanan  berbasis  CRM  ini 

masih  terbatas  oleh  perusahaan-perusahaan  besar  saja  dikarenakan 

memerlukan biaya yang mahal dalam penerapannya. 

7.2 Keterbatasan

Penelitian  ini  terbatas  pada  konsep  yang  bersifat  teoritis  dan  literatur. 

Penelitian  ini  hanya  berusaha  untuk  memberikan  suatu  penjelasan  mengenai 
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transakasi  e-commerce melalui  fasilitas  teknologi  informasi.  konsep  Customer 

Relationship  Management  akan  memberikan  manfaat  yang  lebih  baik  bagi 

manajemen. Konsep Customer Relationship Management  dapat mengetahui pola 

dan  tren  kebutuhan  konsumen  sehingga  keputusan  yang  diambil  manajemen 

efektif dan efisien.

7.3 Saran

Bagi perusahaan  pengguna  e-commerce,  sebaiknya  manajer  pemasaran 

lebih cermat menganalisis faktor yang mempengaruhi pemanfaatan e-commerce di 

dalam  merumuskan  strategi  pemasarannya  agar  dapat  mencapai  sasaran  dan 

tujuan  yang  diharapkan.  Adapun saran  bagi  perusahaan pengguna  e-commerce 

adalah sebagai berikut : 

• Komitmen untuk selalu melayani permintaan pelanggan. 

• Selalu mengadakan perbaikan atau pembaharuan di bidang kecanggihan 

teknologi atau perkembangan teknologi terkini. 

• Kelengkapan  sistem  akan  membawa  dampak  beralihnya  konsumen  ke 

situs  yang  lain  dengan  cepat,  sehingga  perusahaan  akan  kehilangan 

kesempatan  yang  berharga,  maka  kelengkapan  sistem perlu  diantisipasi 

setiap periode yang sesingkat mungkin. Kinerja antar level organisasi di 

dalam perusahaan sangat perlu disesuaikan dengan kemampuan yang ada, 

sehingga pelanggan tidak merasa dikecewakan. 

• Jaminan keamanan dari suatu sistem tetap dipertahankan keberadaannya 

sehingga  pelanggan  yang  akan  melakukan  transaksi  secara  jelas  dan 
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langsung percaya  akan adanya  jaminan  keamanan  selama  informasi  itu 

dikirim sampai dengan diterima oleh perusahaan. 

• Sumber daya manusia yang ada di dalam upaya mendukung pemanfaatan 

e-commerce selalu  diberikan  kesempatan  untuk mengembangkan sistem 

yang terbaru dari seluruh sistem yang ada saat ini. 

• Kerahasiaan  (confidentiality)  data  transaksi  harus  dapat  disampaikan 

secara rahasia, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak 

diinginkan merupakan tinjauan akhir disebabkan kerahasiaan selalu ada di 

dalam satu paket sistem. 
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