
MERUBAH HALUAN : 

DARI BISNIS

KONVENSIONAL KE

BISNIS DIGITAL
Ass.Prof. Dr. Puji Handayati, MM., Ak., CA., CMA.



MASA PANDEMI --- BANGKIT KE NEW NORMAL



RUBAH HALUAN BISNIS



"Transformasi Digital bukanlah  
platform teknologi. Ini juga  
bukan solusi baru. Ini adalah  
cara baru melakukan bisnis."

Kevin Benedict, Senior Analyst for Digital  
Transformation and Mobility, Cognizant

PERGESERAN PERLIKU INI  
AKHIRNYA JUGA MEMBUAT 
BIDANG  BISNIS RAMAI-RAMAI 
MENGUBAH  BUSINESS
MODEL-NYA.



“Sebuah model bisnis
yang belum pernah
dicoba sebelumnya

selalu menarik, 
bahkan jika itu

cenderung gagal.”



SIAPA DIA….????

1. Ahmad Zaki.     : Bukalapak.com.   ----13T

2. Diajeng Lestari. : moeslim.com

3. Andrew Darwis.: kaskus.com

4. Al Fatih Timur.  : kitabisa.com. -----7,2M

5. Cintya : Berrykitchen

6. Aulia.                 : kutukutubuku.com

7. Rico Huang.      : laperma.com



❖ Perbedaan dengan perusahaan tradisional
adalah terletak pada ketergantungannya
terhadap teknologi.

❖ Bagi para manajer perusahaan digital,  
keberadaan teknologi merupakan inti dari
bisnis dan suatu peranti utama bagi
manajemen.

PERUSAHAAN 

DIGITAL

Suatu perusahaan yang hampir seluruh
hubungan bisnis penting dari

organisasi dengan pelanggan, para

pemasok dan karyawan dimungkinkan
dan dijembatani secara digital.



1. Sistem manajemen rantai persediaan, berfungsi
mengotomasi hubungan antara para pemasok
dengan perusahaan.

2. Sistem manajemen hubungan pelangan, 
mencoba untuk mengembangkan suatu sudut
pandang yang koheren dan terpadu atas semua
bentuk relasi dengan pelanggan yang di miliki
oleh perusahaan.

3. Sistem enterprise, menciptakan sistem informasi
perusahaan secara terintegrasi untuk
mengkoordinasi proses internal pokok yang 
menyangkut perusahaan.

4. Sistem manajemen pengetahuan, berfungsi
menciptakan, mengambil-alih, menyimpan dan
menyebarluaskan pengetahuan dan keahlian
perusahaan. 

Empat sistem utama

untuk

menggambarkan

pengertian mengenai

perusahaan digital



MUNCULNYA PERUSAHAAN DIGITAL

ELECTRONIC BUSINESS

Pabrik
-Produksi Just In Time
-Pengisian persediaan
terus menerus

-Perencanaan produksi

Kantor dan Kelompok Kerja
-Mengkomunikasikan rencana
dan kebijakan
-Kolaborasi kelompok
-Komunikasi elektronik
-Scheduling

Partner Bisnis
-Desain kerjasama
-Outsourcing

Supplier
-Pengadaan
-Manajemen Supply
Chain

Customers
-Online marketing
-Online sales
-Produk berdasar
pesanan
-Customer service
-Sales force automation



Apa yang harus diperhatikan dalam merancang  business 
model yang dapat mengikuti era digital?  Prof. Josep Valor, 
profesor teknologi informasi di  IESE Business School yang 
berpusat di Spanyol  mengungkapkan:

1) Menemukan model bisnis yg
berkelanjutan

2) Pastikan terdapat nilai bisnis di
dalamnya

3) Melihat peluang diluar saluran
komunikasi standar

4) Molecularization (Prinsip kerja
molekul)

5) Selalu perhatikan "End User”
6) Pengelolaan "Big Data



BISNIS INFORMASI DI ERA DIGITAL

Semua produk digital kini terdistribusi dan  tersedia melalui jaringan 
internet. Musik,  film/video, software, buku, majalah, radio semua  dapat 
dinikmati lewat saluran internet. Begitupula  Aktifitas offline seperti, 
belanja, pemesanan tiket  perjalanan, survey lokasi travelling dll.



Salah satu hal paling menonjol dari  keberadaan 
internet adalah eksistensi website  online 
shopping dan website yang kental  dengan 
kandungan penyampaian informasi,  baik dalam 
bentuk berita, foto, video maupun  audio, atau 
banyak yang menyebutnya sebagai  online media.



The top 10 largest e-commerce platforms in Indonesia, measured by average monthly 
traffic during Q2 2019. Source: The Map of E-commerce, iPrice Group, 2019

https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/en/


DIGITALISASI 

UMKM



PERAN UMKM DI 

INDONESIA

❖ Penyedia lapangan kerja terbesar,

❖ pemain penting dalam pengembangan

kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan, 

masyarakat, 

❖ pencipta pasar baru dan sumber inovasi, 

dan

❖ penyumbang neraca pembayaran melalui

ekspor masyarakat.



KONTRIBUSI UMKM BAGI PEREKONOMIAN



PERMASALAHAN UMUM UMKM

SDM

PASAR

TEKNOLOGIMODAL

KELEMBAGAAN



Sumber daya

Manusia

❖ Latar Belakang Pendidikan yang Rendah

❖ Usia Pelaku Usaha antara 30-45 Tahun

❖ Kemampuan mengelola Usaha yang masih rendah

Pasar

❖ Belum Tersinerginya pasar Lokal

❖ Mahalnya Biaya Logistik

❖ Belum tersedianyanya fasilitas Infrastruktur yang baik

dan memadai

❖ Kurangnya e-Commerce

Teknologi

❖ Teknologi yang digunakan masih sederhana

❖ Desain produk dan kemasan yang sederhana

❖ dll

Modal dan

pembiayaan

❖ Modal yang kecil

❖ Sulitnya Akses terahadap modal (pembiayaan)

❖ Persyaratan dan administrasi

❖ Hanya 1.7% UMKM yang memiliki rekening Bank

❖ Tidak ada sumber pembiayaan non bank

Kelembagaan

❖ Belum memiliki ijin usaha (bersifat Informal)

❖ Program UMKM ada dibanyak kementrian/lembaga

belum terintegrasi



KARAKTERISTIK UMKM
Skala usaha kecil

• Secara individual sulit bersaing dengan
usaha besar dalam aktivitas bisnis yang 
sama

Padat karya

• Konsekuensi dari aktivitas yang 
menghasilkan produk yang berciri hand 
made. Yang bersandar pada keahlian dan
ketrampilan sehingga hasilnya kurang
presisi dan sulit distandarisasi, 
keunggulannya produknya “unik”  

Berbasis sda lokal

• Berorientasi pada produk menghasilkan
produk dengan keunggulan komparatif pada
masing2 daerah

Pelaku usaha banyak

• Tidak ada barrier to entry teknologi, 
managemen, perlindungan haki. Baik karena
mendorong kompetisi namun produsen
menghadapi kekuatan monopsonis

Menyebar

• Konsep global production dapat terpenuhi



PENGEMBANGAN UMKM

❖ Menghasilkan Produk yang memiliki keunikan

melalui Inovasi

❖ Efisiensi biaya : rekayasa kelembagaan => kolektif

(kelompok usaha bersama)

❖ Respon yang cepat terhadap pasar => life cycle

yang singkat

❖ Membangun jejaring (jaringan yang kuat) => 

diperlukan aktivitas bisnis yang tdk mengenal batas







MENGAPA ‘E-COMMERCE’

❖ Modal Kecil

❖ Tidak mengeluarkan biaya promosi

❖ Perluasan Jaringan melalui Sosmed

❖ Tidak butuh Karyawan

❖ Produk UMKM dapat bersanding dengan

Produk bermerk yang sudah ada

❖ Pasar yang Luas

❖ Buka 24 jam



YANG PERLU DILAKUKAN UMKM

❖ Meningkatkan kemampuan SDM dibidang TI : dengan

mengikuti perbagai pelatihan

❖ Mempelajari teknik pemasaran secara online : karena

era digital ini membelah target pasar (digital natives dan

digital imigrant)

❖ Menguatkan Branding produk dengan meningkatkan

value yang unik : krn Brand menciptakan pelanggan

melalui brand loyalty

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153772351969022&set=a.155241904021.114476.677119021&type=3


“Teknologi seharusnya
membuat hidup kita

lebih mudah, 
memungkinkan kita

untuk melakukan hal-
hal lebih cepat dan

efisien.”

TERIMA KASIH

SEMOGA BERMANFAAT

- James Surowiecki, Jurnalis MajalahThe New 
Yorker -


