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Dalam setiap bisnis orang berusaha unggul melalui 

teknologi 
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TIK 
Setelah mempelajari  materi teknologi informasi dan e-

commerce , diharapkan mahasiswa mampu: 

1. Menjelaskan perbedaan data, informasi, dan pengetahuan 

2. Menjelaskan karakteristik informasi yang baik 

3. Menjelaskan hubungan teknologi informasi, keunggulan 

daya saing dan profitabilitas 

4. Memahami lima aplikasi teknologi informasi yg digunakan 

oleh perusahaan untuk membangun keunggulan daya 

saing 

5. Memahami perangkat keras dan lunak teknologi informasi 

dan e-commerce serta perkembangannya  
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Batasan 
• Sutrisna Dewi (2007:42) Teknologi meru-

pakan alat, teknik atau cara yang dapat 

membantu manusia dalam melakukan 

pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi lebih 

ringan, lebih cepat, lebih baik, atau lebih 

banyak hasilnya.  

• Teknologi informasi adalah teknologi yang 

menggabungkan teknologi komputer 

(perangkat keras  dan  perangkat lunak) 

yang akan digunakan untuk memproses dan 

menyimpan informasi, dan teknologi 

komunikasi  untuk mengirim/ menyebar-

kan informasi.  
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http://teknik-informatika.com/komunikasi-data/
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Terminologi dan Peran  

Teknologi Informasi Bisnis 
Teknologi bisnis secara terus menerus berubah nama dan 

berubah peran. 

• Tahun 1970-an teknologi bisnis dikenal sebagai pemrosesan 

data (data procesing). Perannya sebagai pendukung bisnis.  

• Tahun 1980-an teknologi bisnis dikenal sebagai sistem 

informasi (information system-IS). Perannya berubah dari 

mendukung menjadi melakukan bisnis. 

• Mendekati tahun 1990-an teknologi bisnis dikenal sebagai 

teknologi informasi (information tecknology-IT). Perannya 

adalah untuk mengubah bisnis. 

 Teknologi informasi telah meminimalkan pentingnya waktu dan 

tempat.  Bisnis dapat mengantarkan produk dan jasa kapan pun dan 

dimanapun sesuai keinginan pelanggan. Nickels (2009:401-403) 
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Data, Informasi dan Pengetahuan 

• Data  merupakan representasi dari fakta yg ditemukan 

dalam aktivitas sehari-hari. Fakta ditangkap, disimpan dan 

diekspresikan sebagai data, berupa teks, gambar, suara 

maupun video. 

• Informasi merupakan data dalam konteks. Tanpa konteks 

data tidak berarti apa-apa. Konteks tersebut mencakup 

makna, format, batasan waktu, dan relevansi data terhadap 

penggunaannya.  

• Pengetahuan  adalah hasil pemahaman informasi. Jadi, 

pengetahuan berasal dari informasi yang diserap dalam 

akal pikiran seseorang dan yang mengarahkan tindakan 

atau keputusan. 
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Karakteristik informasi yang baik 

Informasi dapat dikatakan baik dalm arti berguna, jika memiliki 

kriteria dan karakteristik sebagai berikut: 

1. Akurat.  Informasi   bebas dari kesalahan-kesalahan dan 

tidak memiliki bias atau menyesatkan. Informasi yang diha-

silkan harus mencerminkan maksudnya. 

2. Kelengkapan. Harus  terdapat  cukup informasi  yg dibutuh-

kan untuk mengambil keputusan, dan tidak terlalu banyak  

3. Ketepatan waktu. Informasi harus tersedia  dan dapat 

dipakai oleh pembuat keputusan ketika dibutuhkan.  

4. Relevan.  Informasi tersebut  berguna dan  tepat untuk 

jenis pekerjaan dan keputusan yang membutuhkannya. 

(Nickels 2009:406)  
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TEHNOLOGI UNTUK MERAIH  

KEUNGGULAN KOMPETITIF 

Menurut Boone & Kurtz (2.2002:178)  teknologi menciptakan 

peluang untuk membangun keunggulan kompetitif dalam segala 

hal, dari pengembangan produk sampai akses ke pasar global.  

• Mempercepat pengembangan produk 

• Memperkuat ikatan dengan konsumen 

• Mendorong arah strategi baru 

• Menaikkan efisiensi pekerja 

• Menyetarakan arena permainan perusahaan bagi perusahaan 

kecil 

• Memperbaiki akses ke pasar global. 

 5/14/2012 

PAB - Teknologi Informasi dan E-Commerce.              

M. Judi Mukzam 



Gambar 10.1 Menimbang Biaya  dan Manfaat dari Pengadopsian 

Teknoplogi Baru 

Manfaat  

 Penghematan biaya 

 Perbaikan produktivitas 

 Peningkatan pelayanan 
konsumen 

 Penyebaran pengetahuan ke 
seluruh organisasi 

 Peningkatan keterlibatan  kyw 
dlm pembuatan keputusan 

 Perbaikan kualitas lingk. kerja 

Biaya  

 

 Pengeluaran biaya awal 

 Jeda waktu antara investasi 
awal dengan manfaat 

 Pengurngan jumlah 
karyawan 

 Meningkatnya isolasi 
karyawan 

 Meluasnya peluang untuk 
melakukan penipuan 
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E-COMMERCE 
 Boone & Kurtz.2 (2002:211) 

Electronic commerce (e-commerce)  
proses pemasaran barang atau jasa 
secara online, yang melibatkan penye-
diaan informasi mengenai produk; 
proses pemesanan, pembuatan faktur, 
dan pembayaran; serta pelayanan 
konsumen. 

 Proses transaksi e-comerce dilakukan 
terutama melalui internet.  
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KEUNTUNGAN E-COMMERCE 

 Perluasan jangkauan pasar 

 Penghematan biaya  

 Perbaikan hubungan dengan konsumen 

 Menghilangkan kebutuhan akan perantara 
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 Keandalan, jaringan internet pada saat tertentu dapat overload 
sehingga yg menyebabkan kemacetan internet. 

 Konflik dalam saluran, yaitu hubungan yang memburuk dengan 
distributor  ketika penjualan dialihkjan ke Web. 

 Keamanan internet, kepastianh bahwa informasi yang disediakan  
tidak akan digunakan untuk kepentingan lain 

 Sikap konsumen, yang memandang pengalaman belanja lebih 
penting daripada membaiknya kenyamanan berbelanja. 

 

 

   

MASALAH MASALAH  E-COMMERCE 
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PERANGKAT KERAS KOMPUTER 

 Perangkat keras (hardware) semua elemen fisik/berwujud dari sistem 
komputer. Pada dasarnya perangkat keras terdiri dari perangkat 
input, unit pemrosesan, dan perangkat output. 

 Perangkat input, yang memungkinkan pemakai untuk memasukan 
data dan perintah bagi pemrosesan, penyimpanan dan output. 
Contohnya scanner, keybord, mouse, modem, microphone, dan 
touchscreen. 

 Perangkat output, adalah elemen-elemen yang mentransmisikan 
atau menampilkan dokumen dan hasil lain dari proses komputasi 
sistem komputer. Contohnya monitor, printer, mesin fax, modem, 
dan speaker. 

 Unit pemrosesan adalah bagian dari sistem komputer dimana 
pemrosesan aktual dilakukan.  Unit ini dikenal dengan central 
processing unit (CPU) 
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PERANGKAT LUNAK KOMPUTER 

 Perangkat lunak (software) mengacu pada sekelompok 
program yang dapat memerintah apa yang harus 
dilakukan suatu komputer. Pada dasarnya terdapat dua 
jenis program perangkat lunak yaitu sistem operasi dan 
aplikasi. 

 Sistem operasi, yaitu perangkat lunak yg mengendalikan tugas-
tugas dasar dari suatu sistem komputer. Misalnya microsoft 
windows, UNIK, Apple Macintosh. 

 Perangkat lunak aplikasi, yaitu sebuah program yg mengejakan 
tugas-tugas khusus yang diinginkan oleh pemakai, seperti 
menulis surat atau pencari data. Misalnya microsoft word, SPSS, 
excel, e-mail, pesan instan, program akuntansi. 
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BAGAIMANA KOMPUTER MEMBANTU 

PELAKU BISNIS 

Boone & Kurtz.2 (2002:226) Teknologi komputer  mempengaruhi 
bisnis kotemporer melalui tiga cara yaitu: 

 Pertama, meningkatnya timeless (tanpa batan waktu) dan 
kuantitas dari informasi menaikkan kecepatan dan efektivitas 
dari proses pembuatan keputusan. 

 Kedua, komnputer membuat data-data yang akurat dan tidak  
menyimpang, tersedia bagi semua pihak yg berkepentingan 

 Ketiga, kemampuan dari komputer untuk menbagi (share) 
informasi mendukung pembuat keputusan tim pada level-level 
bawah dari hirarkhi kekuasaan sebuah organisasi 
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Aplikasi TI  
Boone & Kurtz.2 (2002:226-231) “Sejumlah aplikasi bisnis dari 

komputer yang dimanfaatkan secara luas adalah: 

1. Pengolah Kata, yaitu aplikasi TI yg menggunakan komputer untuk mengetik, 

menyimpan, mengedit, dan mencetak berbagai dokumen. (MS Word) 

2. Desktop Publishing, mengkombinasikan pemrosesan kata kapabilitas grafis 

untuk merancang dan mencetak sendiri publikasi-publikasi. (MS Publisher) 

3. Pengolah Lembar Kerja, adalah kertas kerja komputer yg memungkinkan 

pemakai memanipulasi variabel dan melihat dampak dari berbagai skenario 

yang mungkin atas hasil operasi. (MS Excel) 

4. Electronic Mail,  yaitu media komunikasi internal  maupun eksternal yang 

mudah murah dan cepat. (yahoo) 

5. Grafik Presentasi, yaitu penggunaan bagan atau grafik utk menggambarkan 

pola dan hubungan melalui perangkat lunak presentasi  (MS Power Point) 

6. Multi Media, yaitu TI yang mengintegrasikan dua tipe media atau lebih , 

seperti suara, vidio, grafik, dan animasi ke dalam aplikasi komputer. 
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PENUTUP 

• Teknologi itu netral. Dapat dibuat untuk kebaikan dan 

kejahatan 

• Penguasaan Teknologi Informasi sangat esensial dalam 

kehidupan masa kini terutama untuk bisnis 

• Teknologi menciptakan peluang untuk membangun keung-

gulan kompetitif dalam segala hal,dari pengembangan produk 

dan pelayanan konsumen sampai akses terhadap pasar global. 
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Belanja Melalui Shopping Cart (Contoh) 

 

A.    Pencarian Produk, Berbelanja, Mengedit & Membatalkan Pesanan 

1. Pencarian Produk :  

• Melalui Search enginge: Ketik Judul/Pengarang/Kata Kunci dan pilih 

produk kategori --> GO   

• Melalui kategori produk, tinggal dipilih kategori produk yang dicari  

2. Cara Belanja : 

• Klik pada kolom ‘Add to Cart’, maka produk masuk ke Tas Belanja 

• Untuk mengedit pesanan klik ‘Edit Shopping Cart’, pada menu ini Anda 

dapat mengubah Qty pesanan atau membatalkan dengan melakukan 

checklist pada kolom ‘Remove’ dan klik ‘Clear’ untuk membatalkan 

seluruh pesanan 

• Untuk  mengetahui perkiraan biaya pengiriman, isi kolom ‘Enter City’ 

(ketik beberapa huruf pertama nama kota, jangan diketik lengkap nama 

kota karna tidak akan muncul), & klik ‘Go’ 

•Klik ‘Update Cart’ untuk mengupdate data pesanan 

•Klik ‘Keep Shopping’ untuk melanjutkan belanja 

•Klik ‘Checkout’ jika telah selesai memilih produk yang ingn dibeli 
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Belanja Melalui Shopping Cart 

•Registrasi dengan mengisi ‘Address’ 

•Shipping : pilih jenis pengiriman 

•Review: list produk yang dibeli 

•Payment : pilih jenis pembayaran 

•Receipt: total pembelian, dan nomor pemesanan 

•Klik’Place Your Order’ jika telah selesai belanja 

•Lakukan pembayaran & konfirmasi pembayaran jika telah melakukan 

pembayaran pada link http://www.gramediaonline.com/payconfirm.cfm 

3. Add To Wishlist : merupakan reminder (pengingat) bagi pelanggan untuk buku 

yang tidak bisa dibelanjakan (add to cart tidak aktif) karena buku kosong. 

4. Katalog Buku : 

•Klik salah satu Kategori; klik salah satu Sub Kategori 

•Klik ‘Nama Pengarang/Author’, maka tampil produk dari pengarang/author 

yang sama 

•Klik ‘Judul Produk’ untuk menampilkan detail informasi produk 

•Klik ‘Nama Penerbit/Publisher’, maka tampil produk dari penerbit yang 

sama 

http://www.gramediaonline.com/payconfirm.cfm
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Belanja Melalui Shopping Cart 

5. Sort by berdasarkan kategori : 

•Favorites: produk-produk yang disukai 

•Top Sellers : produk-produk yang best seller 

•On Sale: produk-produk yang sedang SALE 

•New Arrival : produk-produk baru 

•Price: produk-produk dengan seleksi berdasarkan harga 

•Name: produk-produk dengan seleksi berdasarkan nama produk 

B.    Tas Belanja 

Selanjutnya akan muncul Daftar Pembelian Anda di tas belanja, disini akan 

tertera produk yang akan Anda beli (Items Name), harga (Price), jumlah 

(Qty), diskon (jika ada), biaya pengiriman, dan total pembelian.  

C.    Register 

Untuk berbelanja pelanggan dapat mendaftar terlebih dulu dengan membuat 

akun pribadi. Dgn akun tsb, pelanggan dpt berbelanja di gramediaonline.com, 

mengedit profil, melihat history pembelian dan melacak pesanannya. 

Langkah untuk membuat akun adalah sebagai berikut: 

       - Klik ‘Register’, lengkapi data Personal Information, Billing Address, 

Other Information à Continue 
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Belanja Melalui Shopping Cart 

D.    Address 

Anda diminta untuk memeriksa Alamat Pemesan dan Alamat Pengiriman. 

Bila kota Anda tidak ada dalam daftar kota pengiriman kami, maka pilihlah 

kota terdekat sebagai alternatif atau Anda dapat menghubungi customer 

service kami. 

Bila Anda menemukan kesulitan untuk berbelanja atau ragu akan produk atau 

nilainya, silahkan menghubungi Customer Service kami melalui telepon 021. 

850 9733, fax. 021. 859 11743, atau email: support@gramediaonline.com. 

E.    Receipt 

Berisi daftar produk yang Anda beli dengan total nominal pemesanan yang 

sudah termasuk ongkos pengiriman pesanan. 

Nomor pemesanan ada di bagian atas daftar pesanan Anda. Mohon diingat 

dan diperhatikan nomor pemesanan Anda.    

F.    Pembatalan Order 

•Jika kami belum menerima informasi pembayaran dalam waktu 2X24 jam 

Kami akan membatalkan pemesanan secara otomatis setelah jangka waktu tsb 

G.    Jam Operasional 

Pukul 08.00 - 17.00 (Senin s/d Jumat), Sabtu & Minggu (Libur) 

mailto:support@gramediaonline.com


Intlegensi Bisnis 

• Nickels (2009:403) merujuk pada beragam aplikasi piranti 

lunak yang menganalisis data mentah sebuah organisasi 

dan mengeluarkan wawasan yang berguna darinya.  

• BI meliputi penyimpan dan penambangan data, proses 

analisis online, pengajuan pertanyaan (querying) dan 

pelaporan. 
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