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Model Bisnis
●

●

IInti
ti dari
d i sebuah
b h business
b i
mo
odel
d l adalah
d l h revenue stream,
t
dalam arti kata bagaimana perusahaan
p
mendefinisikan
sumber-sumber
sumber
sumber pendapatan bisnisnya
bisnisnya.
Jika dilihat secara lebih men
ndalam, revenue stream akan
tergantung pada bagaimana perusahaan menerapkan
sebuah mekanisme atau ske
enario pengumpulan uang (cash
in) dari berbagai sumber yan
ng mungkin.

Model Bisnis
●

●

●

Pada
P
d bisnis
bi i ttradisional,
di i
l satu
tu-satunya
t
sumber
b uang jjelas
l
berasal dari hasil penjualan produk atau jasa secara
langsung kepada konsumen.
konsumen
Bagaimana dengan perusaha
aan dotcom di dunia maya?
Setidak-tidaknya ada bebera
apa cara yang kerap
dipergunakan untuk mendap
patkan sumber-sumber
fi
finansial
i l dari
d i berbagai
b b g i pihak
ih k.

Sumber F
Finansial
●

●

●

●

Pertama,
P
t
sumber
b pendapatan
d
t utama
t
ttetap
t tterletak
l t k pada
d
penjualan produk atau jasa se
ecara langsung baik kepada
konsumen retail maupun korpo
orat.
Karena perusahaan adalah satu-satunya pihak yang
menciptakan produk atau jasa
a terkait,
terkait secara utuh
pendapatan yang ada masuk ke
k dalam kas perusahaan.
Dengan kata lain
lain, jumlah pend
dapatan yang diperoleh akan
berbanding lurus dengan total kuantitas produk atau jasa yang
berhasil dijual.
Pembayaran secara online mau
upun offline.

Sumber F
Finansial
●

●

●

Kedua,
K
d
perusahaan
h
d
dapatt men
nciptakan
i t k produk
d k atau
t jjasa
bersama-sama dengan perusah
haan lain dan menjualnya di
dunia maya, dengan catatan h
hasil dari penjualan produk atau
jasa tersebut harus dibagi dua
a dengan format yang telah
disepakati (profit sharing).
Berprinsip bahwa tanpa adanyya kerjasama tersebut, mustahil
produk atau jasa dapat ditawa
arkan.
Pembayaran secara online mau
upun offline.

Sumber F
Finansial
●

●

Ketiga,
K
ti
bagi
b i perusahaan
h
d
dotco
t om yang ttelah
l h memiliki
iliki customer
t
base dengan kuantitas dan kua
alitas yang memadai, dapat
dengan mudah memanfaatkan halaman situsnya untuk
dipergunakan sebagai advertissing space bagi pihak-pihak yang
tertarik.
Cara pembayaran : Mulai dari yang konservatif seperti
layaknya sebuah surat kabar atau
a
majalah (berdasarkan
frekuensi dan durasi penayang
gan) sampai dengan yang paling
inovatif seperti berdasarkan to
otal unique user clicks.

Sumber F
Finansial
●

●

Keempat,
K
t walaupun
l
secara h
hukum
k
masih
ih di
diperdebatkan,
d b tk
customer database yang berha
asil dihimpun oleh perusahaan
dapat dijadikan sebagai sumbe
er pendapatan pula.
Tidak hanya data demografi sa
aja yang memiliki nilai tinggi,
namun data perilaku konsumen selama berinteraksi dengan
perusahaan dapat memiliki artti yang sangat strategis bagi
mereka yang membutuhkan.

Pihak dalam Implementasi
I
Businesss Model
●

●

●

●

Members,
M
b
yang
g merupakan
k d
domain
i calon
l k
konsumen maupun
pelanggan tetap dari perusahaan
Content Partners,
Partners yang merupaka
an domain perusahaan yang
memasok berbagai informasi berh
harga (valuable contents) yang
secara langsung maupun tidak lan
ngsung berpengaruh terhadap
proses penciptaan produk atau ja
asa di dunia maya
Merchants, yang merupakan dom
main pedagang, pemilik, atau
pemasok
k produk
d k atau jasa yang d
ditawarkan
k oleh
l h perusahaan
h
Advertisers, yang merupakan dom
main entitas yang ingin
memanfaatkan
f tk situs
it perusahaan
h
sebagai
b
i sarana untuk
t k pemasaran
(marketing).

Model Bisnis

Variasi Busiiness Model
●

●

●

Fee-Based
F
B d St
Structure,
t
di
dimana perrusahaan
h
memperoleh
l h pendapatan
d
t
karena jasanya sebagai broker attau infomediary yang
mempertemukan penjual (supplyy) dan pembeli (demand) di dunia
maya.
Membership Model, dimana secarra berkala perusahaan memperoleh
pendapatan dari uang langganan anggota yang menikmati produk
atau jasa yang ditawarkan.
Multi-Level
l
l Marketing,
k
d
dimana se
eorang individu
d d atau perusahaan
h
dapat memperoleh total penghassilan yang bergantung pada
kemampuannya
p
y mengembangkan
g
g n jjaringan
g atau struktur keanggotaan
gg
yang ada (members-getmembers program).

Variasi Busiiness Model
●

●

●

Reverse A
R
Auction
ti SSystem,
t
di
dimana dengan
d g memanfaatkan
f tk h
hukum
k
economic of scale, sebuah perusa
ahaan dapat menjual produk dengan
harga yang didasari pada jumlah total produk yang dipesan untuk
dibeli (semakin banyak membeli produk, harga akan semakin
murah).
Visiting Site Charge, dimana peru
usahaan akan memperoleh
pendapatan dari mereka yang me
eletakkan company icon di situs
perusahaan, dengan total pemba
ayaran yang didasarkan pada
kuantitas pengunjung situs yang melakukan
m
pemilihan icon terkait.
dan lain sebagainya.
g y

Business Model
●

●

SSaatt ini
i i ttelah
l h tterdapat
d
t ratusan
t
business
bu
i
model
d l yang
g secara unik
ik
berkembang di dalam dunia maya
a, yang merupakan hasil inovasi dari
para pelaku dan praktisi bisnis internet.
Di Amerika sendiri, berbagai busiiness model telah didaftarkan untuk
dipatenkan sebagai hasil karya in
ntelektual. Hal ini sangat krusial
untuk dilakukan mengingat bahw
wa salah satu ciri khas di dunia
internet adalah mudahnya perusa
ahaan lain meniru business model
yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan dotcom dalam waktu
yang singkat, tanpa memakan bia
aya yang besar seperti layaknya
pada bisnis di dunia nyata.

Business Model
●

●

Pada
P
d akhirnya,
khi
iimplementasi
l
t i seb
b
buah
h business
b i
model
d l hanya
h
d
dapatt
dikatakan berhasil jika perusahaa
an benar-benar dapat memperoleh
cash in dari konsumen maupun mitra
m
bisnisnya.
Sehingga yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah
menentukan dan merancang busiiness process yang tepat untuk
menangani proses pembayaran da
ari pihak-pihak tersebut (payment
system).

Strategi Pengadaan
P
Software E--Commerce
Bagi
B
gi perusahaan
h
yang
g iingin
gi mengem
g mbangkan
b gk sistem
i t
perangkat
gk t llunak
k
(software) dan teknologi informa
asinya agar dapat
mengimplementasikan konsep E-C
Commerce, ada tiga pilihan
pengadaan aplikasi yang dapat diilakukan (Fingar, 2000).
●

●

●

Pilihan pertama adalah membeli paket E-Commerce siap pakai (siap
terap) yang telah tersedia di pasa
ar.
Pilihan kedua adalah membuat se
endiri aplikasi yang dibutuhkan
(bekerja
b k
sama d
dengan Divisi Tekn
knologi
l
Informasi
f
internall
perusahaan).
Pilihan k
Pilih
ketiga
ti b
berupa pembelian
b li komponen-komponen
k
k
E
E-Commerce
C
yang kemudian saling dikoneksika
an dan diintegrasikan.

Membeli Pake
et Siap Terap
●

●

●

Ditinjau
Diti
j d
darii jjenisnya,
i
paling
li g tid
tida
ak
k ada
d d
dua k
karakteristik
kt i tik paket
k t yang
g
beredar secara luas di pasaran.
Jenis paket pertama adalah aplikkasi siap terap yang standar data
dan fasilitasnya telah baku, sehin
ngga perusahaan tidak dapat
mengadakan perubahan terhadap
p alur kerja program maupun jenis
datanya. Aplikasi ini biasa diistila
ahkan sebagai software yang
bersifat statis.
Jenis paket
k k
kedua
d adalah
d l h aplikas
l k i siap terap dimana
d
susunan d
data
dikit banyak dirubah atau diganti
dan alur kerja program dapat sed
sesuai dengan
g kebutuhan perusah
p
haan ((customisation).
) Aplikasi
p
dengan kemampuan demikian dik
katakan sebagai software yang
bersifat dinamis.

Membeli Pake
et Siap Terap
●

●

●

Kelebihan
K
l bih d
darii aplikasi
lik i pertama
t
: harganya
h g
yang
g relatif
l tif murah,
h
karena prinsip bisnis dari sang pe
embuat software adalah “mass
product”, membuat software statis sebanyak-banyaknya untuk
dipasarkan secara retail ke perussahaan-perusahaan.
Jenis aplikasi ini baik dipergunak
kan untuk perusahaan-perusahaan
kecil yang tidak perlu membangu
un sistem E-Commerce besar dan
kompleks.
Kelebihan
l b h llainnya adalah
d l hb
bahwa
h
b
biasanya
software
f
jenis ini mudah
d h
dipelajari dan cepat diimplementtasikan karena sederhana dan lugas.
Dengan
g berbekal buku panduan
p
(manual),
), maka p
perusahaan dapat
p
dengan mudah mempelajarinya.

Membeli Pake
et Siap Terap
●

●

●

Keuntungan
K
t g llainnya
i
adalah
d l h ttersed
d
di
dianya
cukup
k d
dukungan
k g supports
t
dan services dari berbagai kalang
gan karena sifatnya yang umum dan
mudah dimengerti.
Kekurangannya jelas terletak pad
da keberadaannya sebagai “black
box”, dalam arti kata tidak dapat diubah-ubah alur programnya
sesuai dengan keinginan perusaha
aan karena pabrik pembuat
software tersebut tidak memberiikan “source code” programnya.
Sehingga
h
tingkat
k integritasnya k
ku
urang.

Membeli Pake
et Siap Terap
●

●

SSoftware
ft
jenis
j i kedua
k d yang
gb
bersifa
ifatt dinamis,
di
i secara prinsip
i i llebih
bih b
baik
ik
dan lebih fleksibel dibandingkan dengan yang berjenis statis. Tentu
saja konsekuensinya adalah lebih
h mahalnya harga jual dari software
terkait.
Namun tingkat fleksibilitas yang ada
a biasanya sangat terbatas,
sehingga tidak dapat secara utuh
h (seratus persen) memenuhi
kebutuhan unik perusahaan.

Membeli Pake
et Siap Terap
●

●

Karena adanya
K
d
proses k
kustomisas
t i sii dari
d i perusahaan,
h
maka
k jjelas
l
implementasinya agak lebih lamb
bat dibandingkan dengan software
jenis statis, karena alasan adanya
a proses-proses instalasi yang harus
dilakukan terlebih dahulu.
Perusahaan juga harus menyusun
n manualnya diluar manual yang ada
agar para pengguna dapat menge
etahui fasilitas-fasilitas yang ada
setelah proses kustomisasi dilaku
ukan.

Membeli Pake
et Siap Terap
●

●

●

SSecara umum, membeli
b li paket
k t sta
tatis
ti b
bukanlah
k l h merupakan
k pilihan
ilih
terbaik di saat lingkungan bisnis secara
s
dinamis berganti dari waktu
ke waktu. Selain karena tidak fle
eksibel, perusahaan tidak akan
dapat memperoleh keuntungan yang
y
signifikan darinya karena tidak
secara utuh mensimulasikan kebu
utuhan perusahaan sesungguhnya.
Membeli paket dinamis merupaka
an pilihan yang cukup baik sejauh
perusahaan yang bersangkutan memiliki
m
alokasi finansial yang cukup
karena biasanya semakin tinggi tiingkat fleksibilitas software, akan
semakin mahal pula harganya.
Hal lain yyang
gp
perlu diingat
g adalah
h akan tergantungnya
g
g y p
perusahaan
terkait dengan vendor, konsultan
n, atau pihak ketiga lain yang
mengerti benar mengenai seluk beluk
b
software tersebut, sehingga
perusahaan harus memiliki hubuggan kerja yang terkoordinasi dengan
baik.

Membangun Ap
plikasi Mandiri
●

●

●

●

St ateg ini b
Strategi
biasa
asa pula d
dilakukan
la u a o
oleh perusahaan
ole
pe usa aa ya
yang
g memiliki
e l
Divisi Teknologi yang cukup kuat,, dalam arti kata memiliki anggaran
dana yang cukup, dan diisi oleh berbagai
b
sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi dan keahlia
an memadai untuk membangun dan
mengembangkan aplikasi bisnis.
Selain dapat memenuhi kebutuha
an rinci dari perusahaan,
perusahaan kelebihan
lain dari membangun aplikasi seccara mandiri adalah tidak
tergantungya perusahaan terhada
ap pihak-pihak lain.
Keuntungan selanjutnya adalah kemungkinan
k
dirubahnya software
terkait karena merupakan “white
e box”, artinya perusahaan memiliki
k d k d program yang dib
kode-kode
dibutuh
h
hkan.
hk
Dan keuntungan terakhir adalah memperkecil
m
kemungkinan pesaing
untuk
t k memiliki
iliki aplikasi
lik i serupa k
ka
arena sifatnya
if t
yang
g unik
ik d
dan h
hanya
diketahui oleh perusahaan pembu
uatnya

Membangun Ap
plikasi Mandiri
●

●

Kekurangan
K
k
g dari
d i strategi
t t gi ini
i i cuku
kup b
banyak.
k Y
Yang
g pertama
t
adalah
d l h
sangat menyita waktu, karena prroses pembuatan yang cukup lama,
terutama jika ingin mengikuti sik
klus pengembangan software dengan
kualitas yang diinginkan.
Kekurangan selanjutnya adalah kebutuhan
k
perusahaan akan tenaga
pembuat software yang handal dan berpengalaman agar kualitas
software yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dengan
baik.

Membangun Ap
plikasi Mandiri
●

●

Kekurangan
K
k
g selanjutnya
l j t
adalah
d l hk
kesulitan
lit perusahaan
h
yang
g akan
k
dialami jika terjadi perubahan ke
ebutuhan bisnis yang secara
langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap spesifikasi
software yang dibangun. Dengan kata lain, tingkat adaptasi software
terhadap perubahan bisnis akan sangat
s
rendah.
Kekurangan lain adalah sulitnya membangun
m
software ideal dalam
arti kata yang dapat dengan mud
dah beradaptasi dengan
pertumbuhan teknologi yang sede
emikian cepat.

Membangun Ap
plikasi Mandiri
●

●

●

●

Pada akhirnya, membangun aplik
kasi secara mandiri pada masa-masa
ini bukanlah pilihan yang bijaksan
na.
Alasan pertama adalah karena ba
agi mayoritas perusahaan, fungsi
teknologi informasi bukanlah merrupakan proses bisnis inti (core
processes), tapi merupakan fungssi penunjang. Dengan kata lain,
keberadaan aktivitas yang berhub
bungan dengan pengembangan
teknologi informasi oleh departemen terkait di perusahaan dimata
ost center”.
manajemen merupakan suatu “co
Alasan kedua adalah karena kegia
atan tersebut memakan waktu dan
biaya yang sangat tinggi dengan tingkat
t
kesuksesan yang masih harus
dipertanyakan.
dipertanyakan
Alasan ketiga adalah keberadaan proses ini justru akan
memperlambat gerak perusahaan
n terutama dalam bergerak cepat
n,
beradaptasi dengan setiap perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

Menyusun Komponen Aplikasi
●

●

Pada
P
d pendekatan
d k t k
ketiga
tig iini,
i peru
usahaan
h
b
berusaha
h untuk
t k membeli
b li
beragam komponen aplikasi beru
ukuran kecil yang tersedia di
pasaran, dan menghubung-hubun
ngkannya secara mandiri agar
tercipta sebuah aplikasi yang leb
bih besar sesuai dengan kebutuhan
spesifik perusahaan.
Konsep yang sama diterapkan pad
da aplikasi E-Commerce, dimana
perusahaan mencoba untuk mere
encanakan dan mengembangkan
sistem informasi E
E-Commerce-ny
Commerce nyya dengan cara membangunnya
secara kontinyu dan berkesinamb
bungan.

Menyusun Kom
mponen Aplikasi
●

●

●

Kelebihan
K
l bih pertama
t
d
darii pendekat
d k ttan ini
i i adalah
d l h bi
biayanya yang
g relatif
l tif
murah karena masing-masing kom
mponen berukuran kecil dan
diperjualbelikan secara eceran (rretail).
Kelebihan kedua adalah kemamp
puan perusahaan untuk membangun
sistem dengan spesifikasi unik ya
ang dibutuhkan, karena yang
bersangkutan hanya tinggal menyyambungnyambungkan komponen
yang ada.
Kelebihan
l bh k
ketiga adalah
d l h mudahny
d h ya dilakukan
d l k k perubahan
b h secara
cepat tanpa merusak kinerja tota
al dari sistem secara signifikan,
karena jjika terjadi
j
perubahan
p
ke
ebutuhan,, hanya
y komponen
p
terkait
saja yang perlu diganti dengan ko
omponen baru sesuai dengan
keperluan.

Menyusun Kom
mponen Aplikasi
●

●

●

Kelebihan
K
l bih keempat
k
t adalah
d l h ti
tinggi
gginya tingkat
ti gk t skalabilitas
k l bilit aplikasi
lik i
karena sejalan dengan perkemba
angan perusahaan, sistem aplikasi
Ecommerce yang ada dapat “tum
mbuh” menyesuaikan ukuran dan
kebutuhan perusahaan yang lebih
h besar dan kompleks.
Kelebihan kelima adalah rendahn
nya biaya pembangunan sistem dan
cepatnya durasi implementasi ka
arena proses pengembangannya
tidak memakan waktu yang lama.
Kelebihan
l bh k
keenam adalah
d l h sifat
f k
ko
omponen yang siap terap (ready-tod
use) dan mudah dipahami (user friendly),
f
sehingga perusahaan tidak
perlu membutuhkan sumber daya
p
ya manusia dengan
g kemampuan
p
dan
keahlian khusus yang di atas rata
a-rata.

Menyusun Komponen Aplikasi
●

●

Kelebihan
K
l bih lainnya
l i
adalah
d l hk
kemampuan komponen-komponen
k
k
ttersebut
b t
untuk berkomunikasi dengan apliikasi besar lainnya karena dibangun
dengan berpedoman pada standa
ar yang telah disepakati luas secara
internasional.
Ketergantungan kepada pihak kettiga pun menjadi berkurang karena
pada dasarnya banyak sekali piha
ak-pihak yang menyediakan
komponen-komponen serupa di pasaran,
p
bahkan tidak berlebihan
jika banyak diantaranya yang dib
berikan secara gratis (free
shareware).

Menyusun Komponen Aplikasi
●

●

●

Kekurangan
K
k
g d
darii pendekatan
d k t ini
i ip
pun ada,
d namun tid
tidak
k di
dinilai
il i sangat
g t
signifikan oleh perusahaan karena kelebihan-kelebihan yang
ditawarkan.
Pertama adalah adanya kemungk
kinan penurunan kinerja software
(kurang optimum) sejalan dengan
n meningkatnya jumlah komponen
yang dipergunakan (berbanding lurus dengan durasi total pengiriman
data dari satu tempat ke tempat lainnya, atau sering dikatakan
sebagai “throughput”).
throughput ).
Kedua adalah bahwa perusahaan harus memiliki cetak biru (blue
print)) desain aplikasi
p
p
E-Commercce yyang
g akan dikembangkan
g
agar
g
tidak terjadi fenomena pembang
gunan sistem secara tambal sulam,
yang dapat merendahkan tingkatt realibilitas software.

Menyusun Komponen Aplikasi
●

●

●

Hall tterakhir
H
khi adalah
d l h di
diperlukanny
l k
ya manajemen
j
pengelolaan
g l l
yang
g
baik, karena banyaknya kompone
en-komponen yang terlibat.
Dokumentasi teknis secara teratu
ur dan berkala harus direvisi dan
dikelola dengan baik sehingga pe
erusahaan dapat melacak sejarah
dan rencana pengembangan softw
ware yang dilakukan.
Pada akhirnya, perusahaan-perussahaan modern lebih memilih untuk
menggunakan pendekatan terakh
hir, yaitu membangun sistem ECommerce melalui
l l penggabungan
b
n komponen-komponen
k
k
mandiri
d
karena selain mudah dan murah, cara tersebut sejalan dengan
kebutuhan bisnis yyang
g berubah se
ecara cepat
p dari waktu ke waktu.

