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Important Issues

Tanpa visi yang kuat, pebisnis akan 
kesulitan dlm mengelola, bertahan, dan 
mengembangkan sistem e-biz tersebut

Membangun sistem e-biz bukan hanya 
mengkomputerisasi dan internetisasi.

Membangun sistem bukanlah langkah 
instant



Visi dan Prospek

Lebih dari sekedar komputerisasi & internetisasi,-
mencakup juga:

• Adanya keinginan kuat & konsisten utk membangun hub 
langsung dg konsumen

• Pembangunan jaringan komunitas

• Perluasan pasar

• Masuk era persaingan global



Tahap Pembentukan Sistem e-biz

Mendayagunakan PC, jaringan, dan internet 
seoptimal mungkin

Membangun halaman web

Membangun SI e-biz yg efektif

Membangun SI yg bersifat Inter-platform



Daur Hidup dlm Setup Sistem e-Biz

Tahap Perencanaan

Tahap Analisis

Tahap Perancangan

Tahap Penerapan

Tahap Evaluasi

Tahap Penggunaan dan 
Pemeliharaan



Tahap Perencanaan
Setup Sistem e-biz

Memahami permasalahan yg muncul dan 
mendefinisikan secara rinci

Merumuskan kasus-kasus bisnis yg ingin 
diselesaikan

Mengestimasikan total investasi yg akan 
disediakan

Rencana aksi yg konkrit



Tahap Analisis
Setup Sistem e-biz

6 Dimensi Kelayakan (Mc.Leod):

kelayakan teknis; pengembalian ekonomis; pengembalian non-
ekonomis; hukum dan etika; operasional; jadwal.

Other Factors:

Kelayakan organisasi; Memilih kel bisnis; kemungkinan 
permodalan; tingkat kompetisi produk; lingkungan operasional 
sistem; sistem harga.

Tahap ini harus dilakukan seobyektif mungkin agar 
hasilnya tdk bias.

Jika ditemukan indikasi ketidaklayakan ���� cr sebabnya����
apa dpt diatasi atau tidak? ���� jika bisa segera susun 
langkah konkritnya.



Tahap Perancangan
Setup Sistem e-biz

�Fase pemahaman kriteria kebutuhan sistem
�Lebih menuju sistem yg stabil dan flexibel
�Selain memperhatikan rekomendasi 

kelayakan, perlu memperhatikan:

Kebutuhan perusahaan
Kebutuhan operator
Kebutuhan pemakai
Kebutuhan teknis



Tahap Penerapan
Setup Sistem e-biz

�Kegiatan mengimplementasikan 
rancangan yg telah disusun agar dpt 
diwujudnyatakan

�Ada beberapa alternatif:

Paket aplikasi
In-sourcing
Out-sourcing



Tahap Evaluasi
Setup Sistem e-biz

�Fase uji coba sistem

�Guna memastikan:

sistem sudah berjalan benar

sesuai karakteristik yg ditetapkan
tdk terjadi kesalahan, bahkan sampai ke 
penelusuran dan keterlibatan data



Tahap Penggunaan & Pemeliharaan
Setup Sistem e-biz

�Fase dimana uji coba telah dinyatakan 
LOLOS, dan mulai digunakan utk 
menangani proses sesungguhnya.

�Beberapa bentuk pemeliharaan rutin:

Penataan ulang
Memback-up
Scanning virus, dsb.



Kegagalan Sistem Informasi e-Biz

Miss-perception;- memandang SI e-biz 
adalah hal yg utama,- melupakan 
komitment dan konsistensi.

Sistem yg dibangun kurang interaktif

Pelaku kurang adaptif



Kebutuhan Sistem e-Biz

Efisien dan efektif

Trend masa depan

Integrated dg sistem lain

Keamanan Data

Interaktif



matur doomo 

merci very banyak


