SISTEM INFORMASI BISNIS

Infrastruktur, Integrasi dan Agensi
Software di dalam B2B

Definisi
Ø Internet adalah kumpulan dari orang-orang yang menggunakan
komputer secara berdiri sendiri namun terhubung antara satu
sama lain melalui sebuah lingkungan jaringan global. Turban,
King, Lee, dan Liang (2010)

Ø Intranet adalah sebuah jaringan di dalam sebuah organisasi yang
menggunakan teknologi internet (seperti web browser dan
server, TCP / IP protokol jaringan, penerbitan dokumen HTML
hypermedia dan database, dan lainnya) untuk menyediakan
lingkungan internet dalam perusahaan untuk berbagi informasi,
komunikasi, kolaborasi, dan dukungan dari proses bisnis. O’Brien
dan Marakas (2011)

Ø Extranet adalah penghubung jaringan yang menggunakan
teknologi internet untuk menghubungkan intranet dari suatu
bisnis dengan intranet dari pelanggan, pemasok atau mitra bisnis
lainnya. O’Brien dan Marakas (2011)

Electronic Data Interchange
Sebuah metode pertukaran dokumen bisnis antar aplikasi komputer
- antar perusahaan/instansi secara elektronis dengan menggunakan
format standar yang telah disepakati, dimana antara dua pihak
yang berhubungan yang memiliki sistem dan aplikasi yang berbeda
dihubungkan dengan teknologi EDI (Value added Network).

Tujuan
Agar teknologi ini dapat membantu para pelaku bisnis
mengkomunikasikan dokumennya dengan pihak lain lebih cepat,
akurat dan lebih efisien karena sifatnya yang dapat mengeliminir
kesalahan yang diakibatkan proses re-entry dan dapat mengurangi
pemakaian kertas, komunikasi dan biaya-biaya lain yang timbul
pada metode konvensional sehingga diharapkan dapat menekan
biaya-biaya yang tidak diperlukan dan diharapkan dapat
meningkatkan laba kepada pemakainya.

Prinsip Teknologi EDI
 Menerjemahkan bahasa aplikasi dari sistim yang berbeda
menjadi bahasa yang terstandarisasi, sebagai contoh
dalam hal ini UN/EDIFACT yang merupakan singkatan
dari United Nation Electronic Data Interchange for
Administration, Commerce and Transport, disini bisa
dilihat bahwa bahasa tersebut distandardisasi oleh PBB.

 Teknologi EDI ini adalah teknologi ‘less investment’
dimana pelaku bisnis tidak perlu lagi membeli peralatan
b a r u s e b a g a i i n f ra s t r u k t u r u n t u k p e r t u k a ra n
dokumennya, dengan kata lain tetap menggunakan
peralatan yang telah tersedia.

Komponen Dasar EDI
Hub (pihak yang
memberikan perintah)
Spoke (pihak yang
menerima perintah)
Computer (sebagai
electronic hardware)
Electronic software

Komponen Utama EDI
Pesan Standar
berisikan teks (text) yang memuat informasi dan rule sebagai
penterjemah dari satu atau lebih dokumen bisnis.

Perangkat Lunak EDI (EDI Converter)
sebagai penterjemah dari pesan standar EDI ke dalam internal file
format perusahaan penerima.

Komunikasi
Bentuk komunikasi infrastruktur antara dua perusahaan yang
bertransaksi (point to point)

Tipe-tipe EDI
Ø Klasik EDI : Tipe EDI yang menggunakan sistem pertukaran
dokumen dengan menggunakan koneksi langsung dengan
sistem Carrefour. Type ini memerlukan investasi yang besar
untuk penyediaan perangkat keras (server), perangkat lunak
(aplikasi untuk koneksi ) dan sumber daya manuasia yang ahli di
bidang IT.

Ø EDI Message; Tipe ini hampir sama dengan type klasik EDI,
perbedaannya terletak pada jalur koneksi yang dilaluinya. Tipe
ini menggunakan “EDI Service Provider” sebagai perantara
antara sistem Carrefour dengan Supplier. Dari segi biaya, tipe ini
lebih murah dibandingkan dengan tipe klasik EDI.

Ø Web EDI : Tipe EDI yang menggunakan jaringan pelayanan
internet. Type ini mengadopsi metode yang digunakan pada saat
membuka e-mail. Supplier tinggal mengakses situs provider
untuk melihat dokumen yang sudah terkirim.

Implementasi EDI
Implementasi EDI di Indonesia
Salah satu perusahaan yang menggunakan EDI adalah PT
Carrefour Indonesia

Kelebihan dan Kelemahan EDI
Kelebihan

Kelemahan

1. Meningkatkan kecepatan dan akurasi Implementasinya yang sangat spesifik
penanganan dokumen bisnis yang dan tertutup sehingga membutuhkan
secara keseluruhan telah di-input biaya yang tidak sedikit.
kedalam sistem sehingga secara
otomatis akan diperoleh data yang
up to date.
2. Pertukaran dokumen bisnis dapat
dilaksanakan setiap waktu : 24 jam
sehari, 7 hari seminggu (non stop).
3. Meningkatkan kepuasan pelanggan.
4. M e n i n g k a t k a n e f e k t i f i t a s d a n
efisiensi perusahaan dalam alur
dokumen informasi.
5. Menjaga keharmonisan hubungan
antar partner perusahaan.

Konsep B2B E-Business
B2B ( Business to Business ) merupakan sistem
komunikasi antar pelaku bisnis atau transaksi
secara elektroik antarperusahaan yang dilakukan
secara rutin dan dalam kapasitas produk yang
besar.
Tujuan utamanya adalah proses transaksi yang
efisien seperti mengirimkan pesanan, tagihan, atau
bukti pembayaran melalui internet.

Karaktekristik dari Model B2B E-Business
1. Pertukaran informasi yang dilakukan antar pebisnis tersebut
atas dasar kebutuhan dan kepercayaan.

2. Pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang

sudah disepakati dan di service sistem yang digunakan
antar kedua pebisnis yang juga menggunakan standar yang
sama.

3. Salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan
bisnisnya untuk mengirimkan datanya.

4. Sarana yang digunakan EDI ( Elektronic Data Interchange )
5. Model yang umum digunakan adalah peer to peer , dengan
model ini antar pelaku bisnis lebih mudah untuk
mendistribusikan informasi yang dimilikinya.

Sell Side dan Buy Side

Sell Side merupakan segala transaksi terkait
dengan penjualan produk kepada pelanggan,
contohnya seperti Bhineka, ebay.

Buy Side merupakan segala transaksi terkait
dengan pengadaan sumberdaya yang dibutuhkan
organisasi dari pemasok, contohnya seperti
website Kaskus, tokobagus.

Integrasi dan Peran Agensi Software di dalam B2B
 E-business menggambarkan pergantian dari aset
secara fisik menjadi aset elektronik dan aset
intelektual.

 Teknologi informasi memungkinkan penyebaran
aktifitas ekonomi.

 Teknologi informasi bukan merupakan modal insentif
s e p e r t i t e k n o l o g i m a n u f a k t u r. S e b a g a i
hasilnya, enterpreneur dapat masuk pada berbagai
bisnis yang berhubungan dengan teknologi informasi
dengan investasi teknologi yang kecil.

Thank You !
Wassalam!
!

