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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Analisis

Penelitian ini berjudul analisis implementasi enterprise resource planning

(ERP) kartu kredit terhadap kepuasan pemegang kartu kredit.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001 : 37), pengertian analisis

adalah :

“Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahaan

bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.”

Sedangkan menurut Komarudin (1994 : 163) analisis adalah :

“Kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi

komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen,

hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu

keseluruhan yang padu.”

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah

kegiatan berpikir, untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau

komponen, sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian

hubungan satu sama lain secara fungsi masing-masing bagian dalam suatu

keseluruhan.
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2.1.2 Pengertian Implementasi

Menurut Budiono (2005:196) Implementasi diartikan sebagai berikut :

“Implementasi adalah suatu pelaksanaan atau penerapan”

Jadi Implementasi merupakan penerapan dari sebuah rencana yang telah

disusun sebelumnya.

2.1.3 Enterprise Resource Planning (ERP)

2.1.3.1 Pengertian Enterprise Resource Planning (ERP)

Kebanyakan perusahaan saat ini memiliki informasi yang dirancang dan

diprogram menurut pesanan yang berdasarkan pada kebutuhan perusahaan, namun

praktik ini menghasilkan lapisan-lapisan yang berdiri sendiri untuk memenuhi

kebutuhan para pemakai spesifik, akibatnya tersebut tidak mendukung keputusan-

keputusan strategis, karena kurangnya integrasi yang diperlukan untuk

mentransfer informasi lintas batas organisasi.

Meningkatnya kebutuhan perusahaan akan informasi yang terintegrasi

merupakan peluang bagi vendor-vendor software guna mengembangkan dan

memasarkan paket-paket software informasi berbasis perusahaan atau disebut

dengan EntIS (Enterprise Information System). EntIS merupakan suatu berbasis

yang dapat melakukan tugas akuntansi standar bagi semua unit organisasi secara

terintegrasi dan terkoordinasi, dari konsep EntIS inilah terbentuk ERP (Enterprise

Resource Planning) yang merupakan komponen-komponen perangkat lunak

menjadi sebuah perancangan sumber daya.
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Adapun pengertian ERP menurut Leon dan Davenport (2002:2)

mendefinisikan ERP yaitu:

“Enterprise Resource Planning (ERP) cover the techniques and concept
employed for the integrated management of businesses as whole, from
view point of effective use management resource to improve the
efficiency of an enterprise”

Menurut Santo F. Wijaya & Suparto Darudianto (2009:28) ERP

diartikan sebagai berikut:

“Sistem ERP adalah paket informasi yang dapat dikonfigurasi, yang

mengintegrasikan informasi dan proses yang berbasis informasi di

dalam dan melintas area fungsional dalam sebuah organisasi.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ERP merupakan

perencanaan yang terintegrasi disuatu organisasi atau perusahaan yang bersifat

lintas fungsional, terdiri dari berbagai modul dengan tujuan agar dapat

merencanakan dan mengolah sumber daya organisasi dengan lebih efisien dan

dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan baik.

2.1.3.2 Perkembangan ERP

ERP sendiri telah mengalami perkembangan yang panjang sebelum ERP

dikenal luas, dunia industry mengenal Material Resource Planning (MRP) atau

perencanaan kebutuhan material, konsep ini dimunculkan dari proses pengolahan

Bill Of Material (BOM) atau daftar kebutuhan material yang harus disediakan.

Untuk membuat suatu produk tertentu, konsep MRP kemudian dengan

cepat berkembang menjadi tahap berikutnya yaitu close-loop loop MRP, ruang
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lingkupnya menjembatani antara permintaan (demand) dengan pasokan (supply)

dan mencoba menyeimbangkan kedua aspek tersebut.

Evolusi berikutnya dari close-loop loop MRP adalah MRP II. MRP II

adalah label yang diberikan pada informasi yang mencakup arus material dari

pemasok, melalui proses manufaktur hingga ke pelanggan dalam bentuk barang

jadi. MRP II menyatukan berbagai fungsi bisnis yang sebelumnya dipandang

sebagai proses-proses terpisah. MRP II menggambarkan perubahan pola piker

manajemen untuk memperlakukan barbagai proses yang terpisah tetapi berkaitan

erat sebagai satu kesatuan. Isi dari MRP II tidak mengalami perubahan yang

signifikan dari close-loop loop ERP namun terdapat tiga elemen yang berbeda

yaitu:

1. Perencanaan penjualan dan operasi: proses yang digunakan untuk

menyeimbangkan antara permintaan dan persediaan, sehingga manajemen

puncak dapat melakukan control atas aspek operasional bisnis.

2. Antarmuka keuangan, kemampuan menerjemahkan rencana operasional

(dalam bentuk pieces, kg, gallon, dan satuan lainnya) menjadi satuan biaya

(dalam mata uang tertentu, misalnya dollar)

3. Simulasi, kemampuan melakukan analisis “what if” untuk mendapatkan

jawaban yang mungkin diterapkan, baik dalam satuan unit maupun jumlah

uang.
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Tahap berikutnya dari evolusi konsep manajemen sumber daya organisasi

atau perusahaan adalah ERP. Dasar-dasar ERP sebenarnya diturunkan oleh MRP

II seperti yang dinyatakan James Hall (2004:565) yaitu:

“ERP system are multiple module software packages that evolved

primarily from tradisional manufacturing resource planning (MRPII)

system.”

ERP merupakan langkah logis dari MRP II dengan proses bisnis yang

diperluas dan kompleks lebih sesuai diterapkan pada kondisi perusahaan yang

memiliki beberapa unit bisnis, dengan ERP integrasi keuangan lebih ditekankan,

alat bantu rantai-pasok, dukungan atas bisnis secara melintas batas fungsi

organisasi bahkan melintas perusahaan dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini

memerlukan komitmen yang besar dari para manajer, hardware computer,

software yang canggih, manajemen database, dan pemakai yang terlatih.

ERP didasarkan oleh vendor terkemuka di dunia yaitu: SAP AG,

PeopleSoft, Baan Company, JD Edwards World Solutions Company, Oracle

Corporation, QAD Inc. hal ini merupakan evolusi informasi perusahaan dalam

menyatukan data bisnis yang relevan ke dalam satu penyimpangan yang dapat di

akses oleh seluruh bagian perusahaan, baik secara structural maupun fungsional.

2.1.3.3 Tujuan Penerapan ERP

Sudah tidak diragukan lagi bahwa dalam kenyataannya pengadopsian

ERP ini telah mengalami peningkatan yang sukup signifikan. Hal ini ditandai oleh

pernyataan dari para analis bahwa telah terjadi peningkatan permintaan terhadap
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ini lebih dari 30% di 5 tahun terakhir. James Hall (2004:565) dalam bukunya

menyatakan bahwa tujuan dari penerapan ERP adalah:

“The objectives of ERP is to integrate key processes of the organization

such as order entry, manufacturing, procurement and accounts payable,

payroll, and human resource.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari

implementasi ERP adalah untuk mengintegrasikan proses utama dari organisasi

seperti pemasukan pesanan, manufacturing, usaha pengadaan, utang dagang,

daftar gaji dan sumber daya manusia. Sedangkan menurut Wallace dan Kremzar

(2001:12) menyatakan tujuan diterapkan ERP adalah:

“The primary purpose of implementing Enterprise Resource Planning is

to run the business, in a rapidly changing and highly competitive

environtmen, far better than before.”

Tujuan diterapkannya sistem ERP menurut Wallace dan Kremzar adalah

untuk membuat perusahaan bergerak cepat dalam menghadapi arus perubahan

yang fluktuatif, lingkungan persaingan yang ketat agar dapat lebih baik dari

sebelumnya.

Dalam melakukannya, suatu sistem komputer tunggal dapat melayani

kebutuhan unik dari setiap area fungsional yang terintegrasi yang mengakses pada

suatu database tunggal untuk memudahkan pembagian dari informasi dan untuk

memperbaiki komunikasi di seluruh perusahaan. Hal ini berbeda dengan model

tradisional yang dimana setiap area fungsional atau departemen memiliki
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komputernya sendiri yang dioptimasi pada cara dimana ia melakukan bisnis

sehari-harinya.

Alasan perusahaan dalam menerapkan system ERP seperti dinyatakan oleh

Leon (2000:5) dapat dijelaskan sebagai berikut:

“a) To enable improved business performance
 Cycle time reduction
 Increased business agility
 Inventory reduction
 Order fulfillment improvement

b) To support business growth requirement
 New products/product lines,new customers
 Global requirement including multiple languages and currencies

c) To provide flexible, integrated, real-time decision support
 Improve responsiveness across the organization

d) To eliminate limitation in legacy systems
 Century dating issues
 Fragmentation of data and processing
 Inflexibility to change
 Insupportable technologies

e) To take advantage of the untapped mid-market (medium size
organization)
 Increase functionally at a reasonable cost
 Client server/open system technology
 Vertical market solutions”

Dari uraian beberapa alasan perusahaan dalam menerapkan sistem ERP

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara pengurangan waktu

siklus, meningkatkan kemampuan bisnis, pengurangan persediaan dan

meningkatkan kemampuan perusahaan dalam pemenuhan pesanan.

2. Untuk membantu hal-hal yang diperlukan oleh perusahaan untuk tumbuh

dengan cara menghasilkan produk baru yang berarti adanya penambahan
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terhadap jumlah konsumen baru, pemenuhan terhadap persyaratan global

termasuk keberagaman bahasa dan perbedaan mata uang.

3. Untuk membantu memberikan keputusan yang fleksibel, menyeluruh, dan

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan cara meningkatkan tanggung

jawab lintas batas organisasi.

4. Untuk menghilangkan batasan-batasan yang terdapat pada sistem yang lama

seperti pemisahan antara data-data pengolahannya, ketidakmampuan dalam

merespon perubahan dan teknologi yang tidak mendukung proses bisnis.

5. Untuk mengambil keuntungan dari pasar menengah yang belum

termanfaatkan (bagi perusahaan skala menengah) dengan meningkatkan

fungsionalitas dengan biaya yang wajar, penggunaan teknologi terbuka client

server, solusi atas pasar yang vertikal.

Dengan demikian, tujuan dari penerapan sistem ERP ini adalah untuk

mengintegrasikan proses kunci di dalam perusahaan untuk meningkatkan

efektivitas dan efisiensi guna meningkatkan daya saing perusahaan di lingkungan

bisnis yang semakin cepat berubah.

2.1.3.4 Software Sistem ERP

Dewasa ini terdapat sekitar ratusan jenis software ERP dengan berbagai

fitur, versi, skala dan kemampuan. Dari berbagai jenis software yang saat ini

terdapat dipasaran, terdapat beberapa vendor yang mendominasi pasar penyedia

software ERP didunia internasional antara lain:
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1. System Aplication and Product in Data Processing (SAP), SAP adalah penjual

ERP terbesar, diperkirakan memiliki lebih dari sepuluh juta (10.000.000 ) user

berlisensi dengan dua puluh ribu ( 20.000 ) pemasangan produk R/3 di seluruh

dunia. SAP memperluas solusi ERP tradisionalnya pada pendekatan internet

dan E-bussiness. SAP R/3 terdiri dari berbagai modul yang sepenuhnya

terintegrasi atau dapat diambil dan digunakan secara individual. Fungsi dasar

diorganisasikan sesuai dengan empat ( 4 ) aplikasi berikut : keuangan, logistik,

sumber daya manusia, dan proses bisnis. SAP juga menyediakan produk

Supply Chain Management ( SCM ) sebagai pendongkrak kinerja dan integrasi

perusahaan secara keseluruhan. SAP menggunakan antar muka standar

industri seperti Extendsible Mark Up (XML) guna mendukung integrasi yang

lebih baik ke sistem luar. Ini membantu memudahkan pertukaran informasi

dengan pelanggan dan penjual bersama rantai pasokan yang memanfaatkan

sistem ERP berbeda.

2. Baan, Baan adalah sebuah perusahaan perangkat lunak yang didirikan pada

tahun 1978 oleh Jan dan Paul Baan dengan spesialis cakupan seluruh

perusahaan. Baan mencangkup model manufacturing, keuangan, penaksir

proyek, manajemen, dan distribusi. Integrasi ini dengan modul Baan lainnya

termasuk Supply Chain Management. Sistem ERP Baan mencangkup berbagai

bahasa, struktur pajak, dan mata uang. Paket ERP Baan merakit komponen

terbaik di kelasnya dan mempertahankannya saat ini melalui edaran

berikutnya. Ini memungkinkan perusahaan untuk memperbaharui infrastruktur

informasinya dalam inisiatif kenaikan yang dapat dikelola. Klien Baan dapat
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memilih solusi perangkat lunak State Of Art dari Baan dan ratusan dari

perusahaan mitra teknologinya. Organisasi klien dapat secara efektif

mengkonfigurasi fungsionalitas ERP dari berbagai penjualan berbeda agar

sesuai dengan kebutuhan masing-masing bisnis disepanjang rantai nilai

perusahaan.

3. J.D.Edwards, Filosofi J.D.Edwards sangat berbeda dengan SAP. Daripada

menciptakan suatu sistem yang sangat terstruktur dan terintegrasi secara ketat,

mereka menggunakan suatu pendekatan Configurable Network Computing,

yang memberikan suatu sistem fleksibel yang cukup terbuka untuk menerima

modul praktek terbaik dari penjual lain. Dengan kata lain apabila perusahaan

menggunakan modul Supply Chain Management ( SCM ) dari penjual lain,

maka J.D.Edwards seharusnya dapat mengkoordinasikannya. Arsitektur

meraka memungkinkan aplikasi yang dapat dikonfigurasi, dan dapat di

distribusikan untuk dijalankan pada suatu sistem yang beragam tanpa

pengguna atau analis mengetahui program mana atau database mana yang

terlibat dalam tugas tertentu. Keistimewaan J.D.Edwards antara lain :

 Fleksibilitas. Hal ini memungkinkan manajer bisnis untuk memiliki akses

langsung guna mengkonfigurasi dan mengubah fungsi sistem tertentu.

Keuntungannya adalah bahwa pengguna mengambil kepemilikan langsung

dari sistem dan professional information technology tidak membuat

keputusan bisnis dimana meraka tidak memiliki kemampuan untuk

membuatnya.
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 Modularitas. Organisasi klien memiliki opsi untuk mengimplementasikan

sepotong sistem ERP atau seluruh paket perusahaan. Modul fungsi inti ini

terdiri dari manufacturing and distribution suites, financial ve suites, serta

payroll and resources suites. J.D.Edwards juga mengembangkan aplikasi

yang spesifik seperti untuk kimia, rangkaian pemerintahan, dan untuk

perusahaan nirlaba.

4. Oracle, Perusahaan ini didirikan pada tahun 1977 oleh Larry Ellison.

Database oracle adalah Database Management System pertama yang

menggabungkan bahasa SQL. Sekarang oracle menawarkan berbagai alat

pengembangan aplikasi dan merupakan suatu penyelenggara jaringan

komputer. Saat ini oracle merupakan pemasok dunia terkemuka dalam bidang

perangkat lunak untuk manajemen operasi, perusahaan perangkat lunak

independen terbesar kedua di dunia. Oracle disesuaikan dengan fokus E-

bussiness, dengan aplikasi berbasiskan internet. Aplikasi internet memusatkan

sistem ERP mereka kedalam beberapa buah server yang dikelola secara

professional. Teknologi ini juga mengkonsolidasi data kedalam suatu

database global dan mendistribusikan informasi melalui jaringan global.

Oracle merupakan perusahaan perangkat lunak pertama di dunia yang

mengembangkan dan menggunakan 100% perangkat lunak perusahaan yang

memungkinkan pengguna internet disepanjang lini produk. Selama

implementasi aplikasi oracle dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien,

dengan menetapkan berbagai pengalih yang memungkinkan atau

menghentikan fungsi dan tabel database ketika upgrade diperlukan. Bagian
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disesuaikan dari aplikasi ditingkatkan dengan perangkat lunak dasar.

Karenanya klien tidak perlu untuk mulai dari awal untuk setiap edaran baru.

5. PeopleSoft, Ketika perusahaan ini pertama didirikan pada tahun 1987,

produknya terutama mendukung manajemen sumber daya manusia dan fungsi

keuangan. Sekarang produknya telah diperluas dengan cakupan seluruh

perusahaan. Rangkaian aplikasi inti PeopleSoft memfokuskan pada fungsi-

fungsi yang fundamental bagi kebanyakan organisasi, mengelola bahan baku,

orang, keuangan, dan proyek. Portofolio produknya meliputi aplikasi yang

mendukung serangkaian luas dari bisnis termasuk manufacturing, pendidikan,

pelayanan keuangan, sektor publik, komunikasi, fasilitas umum, dan

transportasi. Keunggulan dari produk PeopleSoft adalah implementasinya

yang cepat, perencanaan dan penjadwalan lanjutan. Produk ini dikembangkan

dengan program yang umum dan memakai pendekatan modular sehingga

dapat di implementasikan dengan cepat. PeopleSoft merupakan penjualan ERP

pertama yang menggabungkan penjadwalan dan perencanaan lanjutan secara

langsung kedalam sistem ERP. Keunggulan ini menyebabkan perusahaan

dapat bersaing dalam sektor manufacturing dengan memberikan suatu

interface untuk menangani berbagai hambatan dalam perencanaan produksi

secara serempak.

2.1.3.5 Kelebihan dan Kekurangan Sistem ERP

Keuntungan menggunakan sistem (software) ERP baik langsung maupun

tidak langsung diantaranya adalah meningkatkan efisiensi, meningkatkan
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integritas informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik serta

meningkatkan kecepatan respon terhadap permintaan konsumen. Manfaat tidak

langsung termasuk memberikan image yang baik terhadap perusahaan,

meningkatkan kepuasan konsumen.

Berikut ini adalah manfaat langsung dari system ERP menurut Leon

(2000:6) diantaranya adalah :

“1. Business Integration
2. Flexibility
3. Better Analysis and Planning Capabilities
4. Use of Lastest Technology”

Keempat manfaat ERP dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Integrasi bisnis perusahaan (Business Integration)

Keuntungan pertama dan yang paling utama terletak pada kemampuan

mengintegrasikan bisnis perusahaan. Yang menjadi alasan mengapa paket

ERP dianggap terintegrasi karena adanya fasilitas update data antar

komponen-komponen bisnis perusahaan yang terkait melalui pertukaran data

secara otomatis antar aplikasi dibandingkan dengan informasi perusahaan

tradisional yang terlalu berorientasi ke fungsi bisnis secara individu.

2. Fleksibilitas (Flexibility)

Keuntungan kedua dari paket ERP terletak pada fleksibilitasnya. Bahasa, mata

uang, standar akuntansi dan lain-lain yang berbeda dapat ditampung dalam

suatu sistem. Fleksibilitas ini penting adanya seseorang dapat mengatakannya

sebagai keuntungan utama.
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3. Kemampuan perencanaan dan Analisis lebih baik (Better Analysis and

Planning Capabilities)

Keuntungan yang lain dari sistem ERP adalah meningkatkan fungsi

perencanaan. Dengan kemampuannya untuk mengatur integrasi bisnis dan

datanya sistem ERP sepenuhnya dapat digunakan untuk berbagai jenis sistem

pendukung keputusan dengan mensimulasikan berbagai fungsinya. Karena itu

dengan kemampuan sistem ERP tersebut dapat dilakukan pemasukan dan

analisis data secara fleksibel dan seketika (real time) dari berbagai sudut atau

dimensi. Kemampuan ini dapat memberikan informasi kepada pengambil

keputusan informasi yang mereka perlukan sehingga mereka dapat membuat

keputusan dengan lebih baik.

4. Penggunaan Teknologi Terkini (Use of Latest Technology)

Keuntungan ke empat adalah penggunaan teknologi informasi terkini.

Penyedia software ERP sangat cepat dalam beradaptasi dengan perkembangan

dan pemanfaatan teknologi terkini seperti sistem terbuka (open system).

Sistem ERP sangat cepat beradaptasi terhadap perkembangan terakhir

teknologi informasi yang memungkinkannya sangat fleksibel dalam

beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis di masa

depan.

ERP menyediakan fungsi penting dengan mengintegrasikan fungsi bisnis,

pengaturan bahan, perencanaan produksi, penjualan, distribusi, keuangan, dan

akuntansi ke dalam satu aplikasi tunggal, walaupun demikian ERP merupakan
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bisnis beresiko, bukan hanya bagi perusahaan tetapi bagi para penjual perangkat

lunak ERP. Sistem ERP ini juga dapat dilepaskan dari keterbatasannya.

Menurut Leon (2000:37) adapun keterbatasan ERP diantaranya adalah:

“1. Managers cannot generate custom reports or queries without help

from a programmer and this inhibits them from obtaining information

quickly, which is essential for maintaining a competitive advantage.

2. ERP systems provide current status only, such as open orders.

Managers often need to look past the current status to find trends and

patterns that aid better decision –making.

3. The data in the ERP application is not integrated with other enterprise

or division system and does not include external intelligence.”

Dari ungkapan Leon diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajer tidak dapat menghasilkan laporan yang dapat dimodifikasi sesuai

kebutuhan atau permintaan informasi tanpa bantuan programmer dan hal ini

sangat menghambat perolehan informasi dengan cepat untuk memupuk

keuntungan dalam berkompetisi.

2. Sistem ERP hanya memberikan status saat ini. Tetapi manajer seringkali

memerlukan informasi status masa lalu dan sekarang, untuk melihat

kecenderungan atau trend.

3. Data dalam aplikasi ERP tidak dapat terintegrasi dengan perusahaan lain.

Kekurangan dari sistem ini adalah mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk

mengimplementasikannya. Sehingga pertimbangan biaya dengan manfaat harus



29

diperhatikan oleh manajemen sebelum memutuskan apakah akan

menggunakannya atau tidak. Tetapi banyak teknologi yang dapat membantu

mengatasi kekurangan ERP tersebut, teknologi ini bekerjasama dengan paket ERP

ketika digunakan. Menurut Leon (2000:38) teknologi yang dapat menanggulangi

keterbatasan ini diantaranya adalah:

“1. Business Process Reenginering (BPR)
2. Data Warehousing
3. Data Mining
4. On-Line Analitical Processing (OLAP)
5. Supply Chain Management.”

Berdasarkan kutipan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Business process Reenginering (BPR)

BPR adalah proses pemikiran kembali secara mendasar dan merancang ulang

secara radikal proses bisnis untuk mencapai perbaikan dalam kinerja seperti

biaya, kualitas, pelayanan dan kecepatan.

2. Data Warehousing

Merupakan penyimpanan data-data transaksi yang sudah lewat untuk

kepentingan analisis bisnis. Agar efektif aksesnya, maka data dipisahkan dari

data transaksi yang sedang berlangsung.

3. Data Mining

Adalah proses menentukan data-data yang masih dianggap penting dan valid,

terkini, berpotensi untuk dimanfaatkan, dan mewakili keadaan yang

sebenarnya. Informasi ini digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang

kritis. Sistem data mining modern memiliki kemampuan belajar sendiri dari



30

data-data sebelumnya merumuskan dan menguji hipotesa atas aturan atau

kondisi tertentu yang harus dipatuhi oleh sistem.

4. On-Line Analitical Processing (OLAP)

Merupakan teknologi yang dirancang untuk membaca dan menganalisis data

atau dapat juga dikatakan sebagai pandangan multi dimensi dari data bisnis.

5. Supply Chain Management

Adalah jaringan fasilitas dan distribusi yang melakukan fungsi berupa

pengadaan bahan baku, merubah bahan baku tersebut menjadi barang setengah

jadi dan barang jadi serta mendistribusikan barang jadi tersebut ke konsumen.

2.1.3.6 Unsur-unsur Sistem ERP

Unsur-unsur pembentuk sistem informasi ERP diperlukan untuk

membangun suatu sistem yang bertugas dalam penanganan data yang

mengandalkan kemampuan sistem ERP. Keterpaduan unsur-unsur tersebut

memungkinkan manajemen perusahaan memperoleh informasi secara mudah,

cepat, akurat dan on-line, hanya dengan beberapa ketukan di keyboard (dikenal

dengan istilah “information in your fingertips”).

Menurut Hartono (2004:10) untuk membangun sistem ERP, diperlukan

beberapa hal yang meliputi:

“1. Perangkat keras
2. Perangkat lunak
3. Sumber daya Manusia
4. Tahapan Implementasi”
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- Perangkat Keras (Hardware)

Hardware dengan kecepatan dan kehandalan yang baik merupakan

komponen utama dalam sebuah jaringan. Hardware yang harus

mempunyai performance tinggi, kehandalan dan kompatibilitas yang baik.

Hal tersebut diperlukan agar dalam penggunaannya dapat hasil yang

maksimal, kenyamanan dalam pemakaian, dan menjauhkan dari kesalahan

atau kegagalan sistem yang tidak dikehendaki.

Yang terpenting dari perangkat yang baik adalah dapat menjalankan aplikasi yang

kita inginkan dengan baik dan dapat menghasilkan hasil yang maksimal ketika

diterapkan dalam suatu jaringan (LAN). Menurut Hartono (2004:9) sebuah

sistem informasi ERP terdiri dari tiga lapis, yaitu:

“1. GUI (Graphical User Interface)

2. Program Aplikasi (Aplication Program)

3. DBMS (Database Management System)”

Ketiga lapisan pada system informasi ERP dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. GUI (Graphical User Interface)

Adalah program yang bertugas menangani komunikasi antara user dengan

program aplikasi DBMS. Melalui program GUI inilah user melakukan

aktifitas penangan data, mulai dari pencatatan hingga pemrosesan data

menjadi informasi.

2. Program Aplikasi (Application Program)
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Adalah program-program yang membentuk system informasi ERP untuk

melakukan tugas tertentu, misalnya melakukan akses data dan mencetak

laporan.

3. DBMS (Database Management System)

Adalah database tempat penyimpanan data, misalnya Oracle dan SQL server.

DBMS adalah gudang data dari informasi. Untuk mengakses DBMS

digunakan bahasa SQL (Structured Query Language).

Adapun arsitektur perangkat keras yang biasa digunakan untuk

membangun informasi ERP menurut Hall (2004:568) adalah:

“1. Two-Tier Model

2. Three Tiers”

Perangkat keras yang digunakan untuk membangun informasi ERP dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Model Dua Tingkat (two-tiers)

Dalam suatu model dua tingkat ini, server menangani baik aplikasi dan

kewajiban data base. Komputer klien bertanggung jawab untuk menyajikan

data kepada pengguna dan menyampaikan masukan (input) pengguna kembali

kepada server. Beberapa penjual ERP menggunakan pendekatan ini untuk

aplikasi jaringan area local (Local Area Networks-LAN) dimana permintaan

kepada server dibatasi pada suatu populasi pengguna yang kecil.

2. Model Tiga Tingkat (Three-Tier Model)

Fungsi database dan aplikasi dipisahkan dalam model tiga tingkat, arsitektur

ini khususnya dari sistem ERP besar yang menggunakan jaringan luas (Wide
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Area Networks-WAN) untuk konektifitas diantara pengguna, memenuhi

permintaan klien memerlukan dua atau lebih sambungan jaringan. Pada

awalnya klien membentuk komunikasi dengan server aplikasi, kemudian

server aplikasi tersebut memulai suatu hubungan kedua kepada database

server.

- Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membangun sebuah sistem ERP

menurut Hartono (2004:13) adalah:

“1. Sistem Operasi (Operating System)

2. Bahasa Pemograman (Programming Language)

3. Sistem Database (DBMS)”

Ketiga perangkat lunak menurut Hartono dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. System Operasi (Operating System)

Merupakan software yang diperlukan agar perangkat komputer dapat

beroperasi. Misalnya Microsoft Windows, Unix dan Linux.

2. Bahasa Pemograman (Programming Language)

Adalah bahasa yang dipakai untuk menulis program-program yang

membentuk ERP. Misalnya: Microsoft Visual Basic. Tapi, kadang diperlukan

juga software lain untuk melengkapi bahasa pemograman, misalnya software

khusus untuk membuat laporan (reporting) seperti Crystal Report.

3. Sistem database (DBMS)
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Adalah software khusus yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas

penanganan data seperti penyimpanan dan pencarian data dengan bahasa

standar SQL. Misalnya : Microsoft SQL Server dan Oracle.

- Sumber daya Manusia (Brainware)

Organisasi dalam perusahaan yang bertanggung jawab dalam membangun

informasi ERP disebut IT (Information Technology) atau kadang juga

disebut EDP (Electronic Data Processing). Dalam divisi ini terdapat

sejumlah orang dengan keahlian tertentu yang mempunyai tanggung jawab

dan tugas masing-masing. Adapun personil dalam divisi IT atau EDP

menurut Hartono (2004:15) terdiri dari:

“1. Business Process Analyst (BPA)
2. System Analyst (SA)
3. Programmer
4. Tester
5. System Administrator
6. Hardware Team
7. Operational Team
8. Maintenance
9. Help Desk”

Kesembilan personil dalam divisi IT atau EDP dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Business Process Analyst (BPA) adalah analis proses bisnis yang bertugas

menganalisa workflow (urutan proses) dalam manajemen yang sedang berjalan

dan mendesain workflow baru yang lebih efisien.

2. System Analyst (SA) adalah analis pemrogram yang bertugas mendesain hal-

hal yang berkaitan dengan pemrograman berdasarkan hasil desain BPA,

misalnya desain database, diagram proses, screen lay out dan report lay out.
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3. Programmer adalah orang yang bertugas menulis program dengan bahasa

tertentu berdasarkan desain pemrograman yang dibuat SA.

4. Tester adalah orang yang bertugas melakukan testing terhadap sistem

informasi ERP.

5. System Administrator adalah orang yang bertanggung jawab atas keamanan

sistem informasi, misalnya mengontrol otorisasi user.

6. Hardware team adalah tim yang bertugas menangani hardware.

7. Operational Team adalah tim yang bertanggung jawab pada kegiatan

operasional sehari-hari, misalnya back-up data.

8. Maintenance adalah tim yang bertanggung jawab akan pemeliharaan

informasi.

9. Help Desk adalah layanan pelanggan yang akan member bantuan pada user

yang diperlukan.

2.1.3.7 Tahapan Implementasi

Implementasi ERP ini umumnya belangsung sekitar dua tahun. Penyebab

periode waktu yang panjang bukan hanya kerumitan dan ruang lingkup proyek

tetapi juga keharusan untuk berurusan dengan warisan. Sistem warisan (Legacy

System) adalah sistem yang pada umumnya melaksanakan proses bisnis inti

perusahaan yang telah dikembangkan dahulu, tetapi tidak mencakup teknologi dan

metodologi baru.

Saat memulai penerapan, perusahaan harus memberikan perhatian khusus

pada:
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1. Pemilihan vendor ERP

Dasar konsep bisnis di dalam perangkat lunak penjual harus menjadi

hal utama dalam pemilihan penjual. Makin besar perbedaan proses di dalam

perangkat lunak dengan organisasi saat ini, makin sulit penerapannya. Proses

baru itu harus diterima para pemakai dan cukup mirip dengan proses yang ada

sekarang sehingga penerapannya tidak menimbulkan stress.

2. Pelatihan Pemakaian

Kompleksnya sistem ERP, menjadikan pelatihan merupakan faktor yang tak

kalah pentingnya dalam implementasi ERP. Pelatihan adalah bagian dari

rancangan awal EntIS. Pelatihan dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah

penerapan sistem. Mengingat hal tersebut, pengimplementasian ERP ini

memiliki beberapa tahap, dimana setiap tahapnya harus memiliki

kesinambungan dengan yang lainnya.

Tahapan dalam mengimplementasikan system ERP ini menurut Leon

(2000:108) yaitu:

“1. Pre-evaluation screening
2. Package Evaluation
3. Project Planning Phase
4. Gap Analysis
5. Reengineering
6. Configuration
7. Implementation Team Training
8. Testing
9. Going Live
10.End-user Trainning
11.Post Implementation”

Tahapan implementasi sistem ERP tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi sebelum penyaringan (Pre-Evaluation Screening)
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Setiap perusahaan seharusnya melakukan evaluasi sebelum penyaringan.

Karena tidak setiap paket yang ditawarkan dalam sistem ERP sesuai dengan

apa yang dibutuhkan oleh perusahaan.

2. Evaluasi paket (Package Evaluation)

Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam fase

implementasi ERP karena paket yang dipilih akan menentukan kesuksesan dan

kegagalan proyek.

3. Perencanaan Proyek (Project Planning Phase)

Tahapan ini merupakan tahapan peancangan proses implementasi. Dengan

cara seperti apa sistem diimplementasikan dan siapa yang bertanggung jawab

dalam pelaksanaannya harus ditentukan dan dipaparkan secara rinci.

4. Analisa Gap (Gap Analysis)

Hal yang sangat penting dalam kesuksesan implementasi ERP adalah

menganalisa Gap. Karena manajemen harus bias melihat kemampuan

perusahaan sekarang dan bagaiman posisi perusahaan di masa yang akan

datang. Sehingga Gap yang akan terjadi dapat diantisipasi.

5. Reengineering

Dalam pengaturan implementasi ERP, Reengineering memiliki dua konotasi

yang berbeda. Dengan penerapan ERP naka akan menyebabkan terjadinya

pengurangan jumlah pegawai secara besar-besaran. Tetapi, perusahaan masih

membutuhkan peran karyawan yang bertanggung jawab secara penuh dalam

penerapannya. Jadi, diperlukan penelitian yang cermat terhadap hal ini

sebelum pengimplementasiannya.
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6. Konfigurasi

Diperlukan sebuah model simulasi dari kegiatan aktual perusahaan sebagai

prototype sistem ERP. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kekuatan dan

kelemahan dari proses bisnis perusahaan.

7. Pelatihan Kepada Karyawan (Implementation Team Training)

Bersamaan dengan konfigurasi, maka perusahaan harus memberikan pelatihan

kepada karyawannya untuk mengimplementasikan dan menjalankan sistem

ERP tersebut.

8. Pengujian (Testing)

Pada tahapan ini sistem yang sudah jadi tersebut diuji, apakah yang terjadi

apabila sistem tersebut overload. Semua pengguna melakukan log-in pada saat

bersamaan, mencegah pihak-pihak yang hendak melakukan pencurian data,

merusak sistem tersebut dan hal-hal lainnya.

9. Pengoperasian (Going Live)

Secara teknis dan fungsional semua bagian sistem telah siap dijalankan.

Misalnya konversi data, database dan konfigurasi prototype yang lengkap.

10. Pelatihan Terhadap Pengguna Akhir (End-User Training)

Untuk memberitahukan bagaimana menggunakan sistem tersebut.

11. Pemeliharaan (post-implementation)

Aktivitas pemeliharaan meliputi aksi korektif untuk masalah yang ditemui,

adaptasi prosedur untuk fitur atau kebutuhan baru yang ditambahkan,

pemeliharaan prefektif sebagai tanggapan atas upgrade software, dan

pemeliharaan preventif untuk urusan administrasi rutin.
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2.1.3.8 Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit, Mekanisme Penagihan Kartu Kredit,

Mekanisme Pembayaran Kartu Kredit

Guna peningkatan pelayanan terhadap pengguna kartu kredit, perlu

ditingkatkan pelayanan dalam beberapa aspek, terutama aspek teknologi. Inisiatif

pengembangannya, tentu saja untuk melengkapi program kartu pembelian yang

sudah ada sebagai solusi elektronik, yang akan memberikan tingkat kontrol dan

fleksibilitas baru kepada pembeli maupun pemasok saat akan melakukan transaksi

ataupun menerima pembayaran.

- Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit Terhadap Kepuasan Pemegang

Kartu Kredit (cardholder)

Kartu kredit yang telah disetujui dapat digunakan unuk transaksi dengan

pihak merchant. Cardholder cukup menunjukkan kartu kredit dan kemudian akan

digesekkan pada mesin tertentu untuk mengetahui kebenaran kartu kredit dan

pihak cardholder langsung menanda-tangani bill atau faktur pembelian.

Penggunaan kartu kredit bisa dilakukan dimana saja pada tempat merchant yang

telah menjalin kerjasama dengan bank penerbit kartu kredit. Merchant adalah

pihak yang menyediakan barang dan jasa, contoh : hotel, supermarket, toko

sepatu, mini market, dan sebagainya.

Kepraktisan dan kemudahan dalam penggunaan kartu kredit akan mungkin

mempengaruhi kepuasan pemegang kartu kredit.



40

- Mekanisme Penagihan Kartu Kredit Terhadap Kepuasan Pemegang

Kartu Kredit (cardholder)

Rekap transaksi yang menggunakan kartu kredit selanjutnya menjadi dasar

pihak merchant untuk melakukan penagihan pada tanggal tertentu kepada bank

penerbit. Penagihan kartu kredit dilakukan melalui bank penerbit terdekat dengan

merchant.

- Mekanisme Pembayaran Kartu Kredit Terhadap Kepuasan

Pemegang Kartu Kredit (cardholder)

Pembayaran harus dilakukan sebelum atau pada tanggal jatuh tempo yang

tertera pada Lembar Penagihan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal

jatuh tempo atau kurang dari jumlah minimum maka Pemegang Kartu akan

dikenakan biaya keterlambatan ( Ibrahim, 2010 : 24 )

Jumlah pembayaran dapat dipilih antara lain :

1. Pembayaran minimum 10% untuk Kartu Silver / Gold dari tagihan baru

atau minimum Rp.50.000,- (mana yang lebih besar) ditambah cicilan tetap

dan/atau pembayaran minimum tertunggak dan/atau over limit (bila ada).

Apabila terdapat tunggakan maka pembayaran minimum sebelumnya akan

terakumulasi dengan pembayaran minimum bulan ini.

2. Pembayaran minimum untuk Kartu Titanium / Platinum 10% dari

tagihan baru atau minimum Rp. 100.000,- (mana yang lebih besar)

ditambah cicilan tetap dan/atau pembayaran minimum tertunggak dan/atau
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over limit (bila ada). Apabila terdapat tunggakan maka pembayaran

minimum sebelumnya akan terakumulasi dengan pembayaran minimum

bulan ini.

3. Pembayaran penuh (seluruh jumlah tagihan baru)

4. Jumlah berapapun, antara pembayaran minimum dan tagihan baru.

Pembayaran dianggap telah terjadi setelah dana pembayaran tersebut

masuk ke rekening Kartu Kredit BNI (http://www.bnicardcenter.co.id/BNI-Credit-

Card/Cara-Pembayaran.aspx).

2.1.4 Diagram Alir Data (Data Flow Diagram)

DFD merupakan alat perancang sistem yang berorientasi pada alur data

dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisa

maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh professional sistem

kepada pemakai maupun pembuat program. DFD memperlihatkan hubungan

fungsional dari nilai yang dihitung oleh sistem termasuk nilai input, nilai output

serta penyimpanan internal.

Menurut Tata Sutabri (2007:163) DFD adalah suatu network yang

menggambarkan suatu sistem automat / komputerisasi, manualisasi atau gabungan

dari keduanya, yang penggambarannya disusun dalam bentuk kumpulan

komponen sistem yang saling berhubungan sesuai dengan aturan mainnya.
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Simbol atau lambang yang digunakan dalam membuat data flow diagram

ada 4 (empat) buah, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Simbol Data Flow Diagram (DFD)

No. Simbol DFD Keterangan

1. Proses, kegiatan yang dilakukan oleh orang,
mesin, atau komputer dari hasil suatu arus data
yang dapat berupa masukkan untuk sistem.

2. External Entity, menyatakan kesatuan
lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang,
organisasi atau sistem yang lainnya yang berada
di lingkungan luarnya yang akan memberikan
input atau menerima output dari sistem.

3. Simpanan Data, simpanan dari data yang dapat
berupa suatu file atau data base di sistem
komputer, suatu arsip atau catatan manual dan
suatu agenda atau buku.

4. Arus Data, menyatakan arus data yang mengalir
diantara data proses, simpan data dan kesatuan
luar. Arus data ini menunjukkan arus dari data
yan dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil
dari proses sistem.

Ada beberapa tahapan dalam pembuatan data flow diagram yaitu :

1. Diagram konteks : untuk menggambarkan sistem secara umum (global)

2. Diagram level nol : berfungsi menggambarkan tahapan-tahapan proses

yang ada didalam diagram konteks

3. Diagram detil (level satu) : Berfungsi untuk menggambarkan arus data

yang lebih mendetail dalam proses diagram level nol.
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2.1.5 Diagram Alir Dokumen (Flowchart)

Bagan alir dokumen (flowchart) merupakan bagan yang menunjukkan alir

di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir ini digunakan

terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi.

Menurut Jogiyanto (2001:796), menyatakan bahwa flowchart adalah

bagan (chart) yang menunjukkan alir (flow) didalam program atau prosedur secara

logika.

Budi Sutedjo Dharma Oetomo (2006:126) menyatakan bahwa Flowchart

merupakan metode untuk menggambarkan tahap-tahap pemecahan masalah

dengan merepresentasikan simbol-simbol tertentu yang mudah dimengerti, mudah

digunakan dan standar.

Gambar 2.1

Simbol Flowchart Proses
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Contoh flowchart proses otorisasi, batching, settlement, serta funding pada

kartu kredit.

Gambar 2.2

Flowchart proses otorisasi,batching,settlement,dan funding pada kartu kredit

Sumber : http://mrdaniels.wordpress.com/2009/12/28/alur-proses-kartu-kredit/
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- Otorisasi

Otorisasi adalah sebuah proses verifikasi yang terjadi sewaktu terjadi

pembelian yang memungkinkan merchant untuk memverifikasi bahwa rekening

pelanggan adalah valid dan terdapat dana yang cukup untuk melakukan transaksi.

Verifikasi dilakukan dengan menggunakan terminal pembayaran kartu

kredit atau Point of Sale (POS) dengan penghubung komunikasi ke bank polling

merchant. Data dari kartu diperoleh dari magnetic stripe atau chip di kartu.

Pada tahapan ini, dana di”tahan” dan dipotong dari limit kredit pelanggan

(atau saldo bank, dalam kasus kartu debit) tapi belum ditransfer ke merchant.

Selama ditahan, dana ini menjadi “unavailable” hingga merchant menyelesaikan

transaksi (disebut juga settlement). Dalam kasus kartu kredit, penahanan dapat

berlangsung selama 30 hari, tergantung pada bank issuer.

Pembatalan sebuah penahanan otorisasi

Merchant dapat membatalkan sebuah penahanan otorisasi bila merchant

menggunakan sebuah acquirer yang mendukung sebuah proses yang disebut

otorisasi reversal. Acquirer yang berbeda mengakibatkan aturan yang berbeda

terkait dengan kondisi yang harus penuhi merchant untuk membuat sebuah

otorisasi reversal, tapi biasanya proses reversal dilakukan dengan cepat (biasanya

dalam waktu satu menit) setelah otorisasi awal. Pada kasus dimana merchant tidak

dapat melakukan reversal, namun menginginkan terjadinya pembatalan otorisasi,
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maka merchant harus menghubungi acquirer melalui telepon. Disamping itu,

pemegang kartu dapat menghubungi bank issuer untuk meminta pembatalan.

- Batching

Transaksi yang telah diotorisasi disimpan kedalam “batch”, yang akan

dikirim ke acquirer. Batch biasanya dimasukkan sekali per hari pada end of

business day. Bila transaksi tidak dimasukkan ke dalam batch, otorisasi akan tetap

valid dalam jangka waktu yang ditentukan oleh issuer, setelah dana yang ditahan

dikembalikan lagi menjadi kredit yang dapat dimanfaatkan pemegang kartu.

Beberapa transaksi dapat dimasukkan kedalam batch tanpa otorisasi terlebih

dahulu; baik transaksi yang terdapat dibawah limit merchant atau dimana otorisasi

tidak berhasil namun merchant masih berusaha untuk mengurusnya.

- Kliring dan Settlement

Acquirer mengirimkan batch transaksi melalui asosiasi kartu kredit,

mendebet issuer untuk pembayaran dan mengkredit ke acquirer.

- Funding

Setelah acquirer dibayar, maka acquirer akan membayar merchant.

Merchant menerima jumlah total dana dalam batch dikurangi dengan “discount

rate”, yaitu fee yang harus dibayar merchant kepada acquirer untuk mempreoses

transaksi.
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2.1.6 Kartu Kredit

2.1.6.1 Pengertian Kartu Kredit

Definisi kartu kredit menurut Subagyo (2005 : 39) adalah :

”Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai
yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan
barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat
menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit
(merchant).”

Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008

Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan

Kartu, yaitu :

“Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan
Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas
kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk
transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai
dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih
dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu
berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut
pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card)
ataupun secara angsuran.”

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa kartu kredit adalah

sarana untuk berbelanja yang memungkinkan penundaan pembayaran atas

pembelian barang atau jasa.

2.1.6.2 Klasifikasi Kartu Kredit

Menurut Subagyo (2005 : 47),Kartu kredit dapat dibedakan menjadi

berbagai jenis, antara lain :

1. Berdasarkan sudut pandang penerbitan, kartu kredit dapat dibedakan

menjadi kartu kredit yang diterbitkan oleh bank dan lembaga keuangan
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lain yang bukan bank. Kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank misalnya

Visa Card dan Master Card, sedangkan kartu kredit yang diterbitkan oleh

lembaga keuangan selain bank misalnya Dinners Club dan American

Express.

2. Berdasarkan sudut pandang tujuan, kartu kredit dapat dibedakan menjadi

kartu kredit umum dan kartu kredit khusus. Kartu kredit umum adalah

kartu kredit yang dapat digunakan untuk bertransaksi dimana saja

misalnya kartu kredit yang hanya dapat digunakan untuk bertransaksi

dimana saja misalnya kartu kredit Visa dan Master Card, sedangkan kartu

kredit khusus adalah kartu kredit yang hanya dapat digunakan di tempat-

tempat tertentu saja, misalnya Golf Card yang hanya dapat digunakan

ditempat bermain golf atau karu belanja carrefour yang hanya dapat

digunakan untuk berbelanja di pasar swalayan Carrefour.

3. Berdasarkan sudut pandang fasilitas (jumlah limit kredit), kartu kredit

dibedakan atas kartu kredit Classic dan Gold. Kartu kredit Classic ini

memiliki limit kredit antara 1 hingga 10 juta rupiah, sedangkan kartu

kredit Gold memiliki limit kredit antara 10 sampai 30 juta rupiah. Dasar

pembedaan ini adalah jumlah pendapatan pemegang kartu kredit yang

bersangkutan.

4. Berdasarkan sudut pandang pemegang kartu kredit, kartu kredit dibedakan

atas kartu kredit utama seperti Personal (Primary) Card dan Company

Card, serta kartu kredit pelengkap seperti Supplementary Card.
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2.1.6.3 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Penerbitan Dan Penggunaan

Kartu Kredit

Di dalam proses penerbitan dan penggunaan kartu kredit terdapat beberapa

pihak yang terlibat, adapun pihak-pihak tersebut adalah :

1. Pihak Penerbit (issuer)

Menurut Barkatullah,Abdul Kadir dan Teguh Prasetyo (2005 : 16) bahwa :

“Pihak penerbit adalah bank atau lembaga keuangan lain selain bank
yang membuat rekening dan mengeluarkan kartu pembayaran bagi
card holder. Pihak penerbit menjamin pembayaran untuk transaksi
yang terotorisasi menggunakan kartu pembayaran yang
dikeluarkannya, sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh
pemegang merek kartu dan pemerintah setempat.”

2. Pihak Pengelola (acquirer)

Acquirer adalah bank atau lembaga keuangan selain bank yang melakukan

kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat berupa (UU

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat 14) :

a. Financial acquirer, yaitu acquirer yang melakukan pembayaran terlebih dahulu

atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu ;

b. Technical acquirer, yaitu acquirer yang menyediakan saran yang diperlukan

dalam pemrosesan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (UU

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat 16).

3. Pihak Pemegang Kartu Kredit (cardholder)

Menurut Subagyo (2005 : 57 ) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi

agar seseorang dapat menjadi pemegang kartu kredit, yaitu :
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a. Penghasilan yang jumlahnya cukup dan disesuaikan dengan fasilitas melalui

kartu kredit yang diberikan. Pemenuhan syarat ini dapat dilihat melalui slip gaji,

laporan keuangan usaha, mutasi rekening bank, dan lain-lain.

b. Kontinuitas penghasilan. Penghasilan yang tinggi tidak menjamin keberlanjutan

dari pemenuhan kewajiban pemegang kartu kredit untuk memenuhi kewajibannya

kepada perusahaan kartu kredit. Kontinuitas dari penghasilan yang cukup lebih

dapat memberikan keyakinan atas kemampuan calon pemegang kartu kredit untuk

melunasi kewajibannya.

c. Niat baik dari calon pemegang kartu kredit untuk selalu memenuhi

kewajibannya. Salah satu cara untuk melihat niat baik dari calon pemegang kartu

kredit adalah dengan melihat apakah calon pemegang kartu kredit yang

bersangkutan termasuk ke dalam daftar hitam milik bank, bank sentral, atau

lembaga keuangan lain. Seseorang yang namanya tercantum di dalam daftar hitam

biasanya dianggap kurang dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban

keuangannya.

4. Pihak Pemegang barang dan/ atau jasa (merchant)

Merchant adalah pedagang barang dan/ atau jasa yang telah bekerja sama

dengan issuer dan acquirer untuk menerima alat pembayaran dengan

menggunakan kartu kredit.

2.1.7 Kepuasan Pemegang Kartu Kredit (Cardholder)

2.1.7.1 Pengertian Kepuasan Konsumen



51

Kepuasan dimana ketika seseorang telah melakukan pembelian dalam

pemenuhan harapan dari pembeli. Konsumen mengalami berbagai tingkat

kepuasan setelah mereka merasakan akan produk perusahaan. Masalah kepuasan

merupakan masalah yang sifatnya subjektif, kepuasan seseorang belum tentu sama

dengan kepuasan orang lain.

Definisi kepuasan menurut Kotler dan Keller (2007:177) adalah :

“Kepuasan adalah ketidakpuasan pelanggan terhadap evaluasi
ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan
sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja produk yang
dirasakan setelah pemakaian.”

Sedangkan menurut Chaplin (2005) kepuasan adalah :

“Suatu keadaan kesenangan dan kesejahteraan yang disebabkan
karena seseorang telah mencapai suatu tujuan atau sasaran. Dalam
konteks perilaku konsumen, kepuasan ditujukan pada individu atau
kelompok terhadap apa yang dikonsumsinya yaitu produk barang
atau jasa.”

Dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan adalah

sebagai perspektif pengalaman seseorang setelah mengkonsumsi atau

menggunakan atau menikmati suatu produk atau jasa. Jadi produk atau jasa yang

bisa memuaskan adalah produk atau jasa yang sanggup memberikan sesuatu yang

dicari oleh konsumen sampai pada tingkat cukup.

Dari definisi di atas menyangkut komponen kepuasan konsumen

(harapan), umumnya harapan konsumen merupakan perkiraan atau keyakinan

konsumen tentang apa yang akan diterima bila ia membeli atau mengkonsumsi

suatu produk (barang atau jasa).
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Dalam penelitian ini yang menyangkut kepuasan konsumen, diasumsikan

bahwa kepuasan kosumen dinyatakan secara ordinal. Harapan konsumen dibentuk

berdasarkan pengalaman pribadi, teman-teman dan juga dari komunikasi lainnya

yang mempengaruhi tindakan pembeli (barang atau jasa) yang dilakukan

konsumen.

Menurut Kotler (2005:57) kunci mempertahankan pelanggan adalah

kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas akan melakukan tindakan :

1. Tetap setia lebih lama.

2. Membeli lebih banyak ketika memperkenalkan produk baru dan

memperbaharui produk-produk yang ada.

3. Membicarakan hal-hal yang baik tentang perusahaan dan produknya.

4. Memberi perhatian yang lebih sedikit kepada merk-merk atau iklan-

iklan pesaing serta kurang peka terhadap harga.

5. Biaya untuk pelayanan akan lebih kecil dibandingkan biaya pelayanan

pelanggan baru karena transaksi yang sudah rutin.

2.1.7.2 Macam-macam Kepuasan

Menurut Umar (2000), kepuasan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Kepuasan fungsional yang merupakan kepuasan yang diperoleh dari

fungsi sesuatu yang dimanfaatkan, seperti :

a. Produk dan pelayanannya.

b. Kegiatan penjualan terdiri atas variabel-variabel pesan (sebagai

hasil serangkaian sikap tertentu mengenai perusahaan, produk dan

tingkat kepuasan yang diharapkan oleh konsumen), sikap (sebagai
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penilaian konsumen atas pelayanan perusahaan), dan perantara

(sebagai penilaian konsumen atas perantara perusahaan seperti

dealer dan grosir).

c. Pelayanan setelah penjualan terdiri atas variabel-variabel pelayanan

pendukung tertentu seperti garansi yang berkaitan dengan umpan

balik seperti penanganan keluhan dan pengembalian uang.

d. Nilai perusahaan yang terdiri atas nilai resmi yang dinyatakan oleh

perusahaan sendiri dan nilai tidak resmi yang tersirat dalam segala

tindakannya sehari-hari.

2. Kepuasan psikologikal yang merupakan kepuasan yang diperoleh dari

atribut yang bersifat tidak berwujud dari sesuatu seperti suasana

lingkungan toko yang hendaknya terasa nyaman dan menyenangkan

bagi para pengunjung sehingga merangsang para konsumen untuk

menghabiskan waktu dan berbelanja dalam toko.

2.1.7.3 Strategi Kepuasan Konsumen

Sebagian besar pada umumnya perusahaan menerapkan strategi kombinasi

antara strategi defensive dan ofensif. Strategi defensive meliputi usaha mengurangi

customer exit dan beralih pelanggan ke pemasar lain. Tujuan dari strategi

defensive ini adalah untuk meminimalisir turnover dengan melindungi produk dan

pasarnya dari serangan para pesaing. Sedangkan strategi ofensif ditujukan untuk

mendapatkan atau meraih pelanggan baru. Melalui strategi ini, perusahaan

berharap dapat meningkatkan pangsa pasar, penjualan, dan jumlah pelanggannya.
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Apabila perusahaan hanya berfokus pada strategi defensive, resiko utamanya

adalah kesinambungan perusahaan dapat terancam berhenti setiap saat.

Menurut Tjiptono (2006:160) ada beberapa strategi yang dapat digunakan

untuk meningkatkan kepuasan konsumen, yaitu :

a) Relationship marketing

Dalam strategi ini, hubungan transaksi antara perusahaan dan

konsumen berkesinambungan, dalam arti tidak berakhir setelah

penjualan selesai. Dengan kata lain, dijalin suatu kemitraan jangka

panjang dengan konsumen terus menerus sehingga diharapkan terjadi

bisnis ulangan atau repeat bussines.

b) Strategi superior

Perusahaan yang menerapkan strategi ini berusaha menawarkan

pelayanan yang lebih unggul dibandingkan pesaingnya.

c) Strategi unconditional guarantess/extraordinary guarantess

Untuk meningkatkan kepuasan konsumen, perusahaan dapat

mengembangkan augmented service terhadap core service-nya. Dalam

arti mengembangkan generasi baru untuk purna jualnya. Pelayanan

purna jual ini harus memberikan media yang efisien dan efektif untuk

menangani keluhan dari konsumen.

d) Strategi penanganan keluhan konsumen

Penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk mengubah

seorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan yang puas atau

bahkan abadi.
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2.1.7.4 Alat Ukur Kepuasan Konsumen

Kepuasan konsumen sangat bergantung pada harapan konsumen. Oleh

karena itu, alat ukur kepuasan konsumen haruslah didahului dengan pengetahuan

yang detail dan akurat terhadap harapan konsumen. Alat ukur kepuasan

konsumen, yaitu :

1. Taste

Konsumen akan merasa puas apabila kebutuhan terhadap rasa

terpenuhi. Rasa merupakan tanggapan indra terhadap rangsangan

saraf, seperti manis, pahit, masam terhadap indra pengecap atau panas,

dingin, nyeri terhadap indra perasa.

2. Quality

Konsumen puas apabila setelah membeli dan menggunakan produk

tersebut ternyata kualitas produknya baik. Persepsi konsumen

terhadap produk baik berupa barang maupun jasa ditentukan oleh

kualitas produk tersebut.

3. Package

Kemasan merupakan daya tarik untuk konsumen terhadap suatu

produk.

4. Availability

Bagaimana barang atau jasa didapatkan oleh konsumen, dalam arti

apakah produk yang dibutuhkan konsumen mudah didapat atau tidak.

5. Servicing
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Konsumen sangat mengharapkan pelayanan yang baik meliputi

kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, serta

penanganan keluhan yang memuaskan.

2.1.7.5 Metode Pengukuran Kepuasan

Kotler (dalam Tjiptono, 2002) mengidentifikasi empat metode untuk

mengukur kepuasan konsumen, yaitu :

1. Sistem keluhan dan saran

Setiap organisasi yang berorientasi pada konsumen (customer

oriented) perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para

konsumennya untuk menyampaikan saran pendapat dan keluhan

mereka. Media yang digunakan bisa berupa kotak saran, kartu

komentar, saluran telepon bebas pulsa, atau e-mail. Informasi-

informasi yang diperoleh melalui metode ini dapat memberikan ide-

ide baru, dan masukan yang berharga kepada perusahaan, sehingga

memungkinkannya untuk bereaksi cepat tanggap dan cepat untuk

mengatasi masalah yang timbul. Akan tetapi karena metode ini

bersifat pasif, maka sulit mendapatkan gambaran lengkap mengenai

kepuasan atau ketidakpuasan konsumen karena tidak semua konsumen

yang tidak puas akan menyampaikan keluhannya. Bisa jadi mereka

langsung beralih ke tempat yang lainnya dan tidak akan membeli

produk dari tempat pertama.

2. Ghost shopping
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Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasam

konsumen adalah dengan mengerjakan beberapa orang sebagai ghost

shopper untuk berperan atau bersikap sebagai konsumen atau pembeli

potensial produk perusahaan dan pesaing. Kemudian mereka

melaporkan temuan-temuannya mengenai kelemahan dan kekuatan

produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka

dalam pembelian produk-produk tersebut. Selain itu para ghost

shopper juga dapat mengamati cara perusahaan dan pesaingnya

melayani permintaan konsumen, menjawab pertnyaan konsumen dan

menangani setiap keluhan.

3. Lost customer analysis

Perusahaan selayaknya menghubungi para konsumen yang telah

berhenti membeli atau yang telah pindah ke perusahaan lain agar

dapat memahami mengapa hal itu terjadi, dan supaya dapat

mengambil kebijakan perbaikan atau penyempurnaan selanjutnya.

Bukan hanya exit interview saja yang perlu, tetapi pemantauan

customer loss rate juga penting, dimana peningkatan customer loss

rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan

konsumennya.

4. Survey kepuasan konsumen

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan konsumen yang

dilakukan dengan penelitian survey, baik dengan survey melalui via

pos, telepon, maupun wawancara pribadi. Melalui survey, perusahaan
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akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari

konsumennya dan juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan

menaruh perhatian terhadap konsumennya.

Lebih lanjut Kotler (dalam Tjiptono, 2002) menyatakan bahwa

pengukuran kepuasan melalui empat metode tersebut dapat dilakukan dengan :

1. Directly reported satisfaction, yaitu pengukuran yang dilakukan

secara langsung melalui pertanyaan-pertanyaan.

2. Derived dissatisfaction, yaitu pertanyaan yang menyangkut dua hal

yaitu besarnya harapan konsumen terhadap atribut tertentu dan

besarnya kinerja yang mereka rasakan.

3. Problem analysis, yaitu konsumen yang dijadikan responden

diminta untuk mengungkapkan dua hal yaitu masalah yang mereka

hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan atau

organisasi dan saran-saran untuk melakukan perbaikan.

4. Importance performance analysis, yaitu responden diminta untuk

meranking berbagai elemen dari penawaran berdasarkan derajat

pentingnya setiap elemen tersebut. Selain itu, responden juga

diminta meranking seberapa baik kinerja perusahaan dalam

masing-masing elemen atau atribut tersebut.

2.1.7.6 Proses Pembentukan Kepuasan

Sesuatu hal yang pasti mengenai prose tidak terjadi begitu saja. Seperti

halnya konsumen yang merasakan kepuasan pelayanan jasa. Kepuasan konsumen
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sangat bergantung pada harapan konsumen. Oleh karena itu, strategi kepuasan

konsumen haruslah dilaksanakan dengan seoptimal mungkin. Ada dua tingkatan

harapan konsumen menurut Leonard (dalam Rangkuti, 2003), yaitu :

1. Adequate Expectation

Merupakan tingkat kinerja pelayanan minimal yang masih dapat

diterima berdasarkan perkiraan jasa yang mungkin akan diterima dan

tergantung pada alternatif yang tersedia. Adequate expectation

dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini :

a) Keadaan darurat

b) Ketersediaan alternatif

c) Derajat keterlibatan konsumen

d) Faktor-faktor yang tergantung situasi, serta

e) Pelayanan yang diperkirakan

2. Desired Expectation

Merupakan tingkat kinerja pelayanan yang diharapkan konsumen

untuk diterimanya, yang merupakan gabungan dari kepercayaan

konsumen mengenai apa yang dapat dan harus diterimanya. Desired

expectation dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini :

a) Keinginan untuk dilayani dengan baik dan benar

b) Kebutuhan perorangan

c) Janji secara langsung atau tidak langsung

d) Komunikasi dari mulut ke mulut, serta

e) Pengalaman masa lalu
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2.1.7.7 Faktor Pendorong Kepuasan

Kualitas ditentukan oleh konsumen sehingga perusahaan harus terus

menerus mengukur persepsi konsumen mengenai kualitas (Mowen,1998).

Garvin, Peppard, dan Rowland (dalam Tjiptono,2002) menyatakan

faktor yang sering digunakan dalam mengevaluasi kepuasan terhadap

suatu produk (barang atau jasa) diantaranya :

a) Kinerja (performance), yaitu karakteristik operasi pokok dari produk

inti (core product) yang dibeli.

b) Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik

sekunder atau pelengkap.

c) Keandalan (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami

kerusakan atau gagal pakai.

d) Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specification), yaitu

sejauh mana karakteristik desain operasi memenuhi standar-standar

yang telah ditetapkan sebelumnya.

e) Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama produk dapat

terus digunakan.

f) Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah

direparasi, serta penanganan keluhan yang baik.

g) Estetika (aesthetics), yaitu daya tarik produk terhadap panca indera.

2.1.8 Bank

2.1.8.1 Pengertian Bank
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Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya bangku. Bangku inilah

yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada

para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank

termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan

pelayanan jasa kepada masyarakat.

Pengertian bank menurut Hasibuan (2005:2) sebagai berikut :

“Bank adalah badan usaha dalam bidang lembaga keuangan yang
kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets)
serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari
keuntungan saja.”

Menurut Alma (2007:336) yaitu :

“Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Sedangkat menurut Taswa (2006:4) adalah sebagai berikut :

“Bank adalah lembaga yang menerima simpanan, giro, deposito, dan
membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga
tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan
menanamkan dananya dalam surat berharga.”

Dari pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan pengertian

bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktifitasnya menghimpun dana

berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan

dana kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan
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dana melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan

kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.8.2 Fungsi Bank

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budiansantoso (2006:9) Bank dapat

berfungsi :

1. Agent of trust adalah dasar kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust),

baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyalur dana.

2. Agent of development adalah kegiatan perekonomian masyarakat di

sektor moneter dan sektor rill tidak dapat dipisahkan.

3. Agent of service merupakan bank disamping melakukan kegiatan

menghimpun dana dan menyalurkan dana, bank juga memberikan

penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat.

2.1.8.3 Jenis Bank

Industri perbankan yang semakin berkembang menjadikan meluasnya

jenis-jenis perbankan yang ada. Menurut Taswa (2006:4) jenis-jenis bank sebagai

berikut :

1. Jenis bank berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998

- Bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
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- Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2. Jenis bank dilihat dari fungsinya

- Bank konvensional yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama

menerima deposito dalam bentuk deposito (giro) dan deposito berjangka

dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

- Bank pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya

terutama menerima deposito dalam bentuk deposito berjangka dan atau

mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang dan

dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan

panjang di bidang pembangunan.

- Bank Tabungan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama

menerima deposito dalam bentuk deposito tabungan dan dalam usahanya

terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

3. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya

- Bank pemerintah pusat, yaitu bank-bank komersial, bank tabungan atau

bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan

pemerintah pusat.

- Bank pemerintah daerah, yaitu bank-bank komersial, bank tabungan atau

bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan

pemerintah daerah.
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- Bank swasta nasional, yaitu bank yang dimiliki oleh Warga Negara

Indonesia.

- Bank asing, yaitu bank yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh pihak

asing.

- Bank swasta campuran, yaitu bank yang dimiliki oleh swasta lokal dan

swasta asing.

4. Jenis bank berdasarkan kegiatan devisa

- Bank devisa yaitu bank yang memperoleh ijin dari Bank Indonesia untuk

menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu

lintas pembayaran dengan luar negeri.

- Bank non-devisa yaitu bank yang tidak memperoleh ijin dari Bank

Indonesia untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta

menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri.

5. Jenis bank berdasarkan dominasi pangsa pasarnya

- Retail banking, bank yang dalam kegiatannya mayoritas melayani

perorangan, uasah kecil dan koperasi.

- Wholesale banking, yaitu bank yang mengandalkan nasabah besar atau

nasabah korporasi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dimulai sekitar tahun 1980-an hingga kini, banyak perusahaan besar di

dunia, termasuk di Indonesia, yang mengimplementasikan software ERP. Contoh

software ERP antara lain SAP, Oracle, Baan, PeopleSoft, dan JDEdwards.

Travis Anderegg mendefinisikan ERP sebagai berikut:
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“ERP is a complete enterprise wide business software solution. The ERP
system consists of software support modules such as marketing and
sales, field service, product design and development, production and
inventory control, procurement, distribution, industrial facilities
management, process design and development, manufacturing, quality,
human resources, finance and accounting, and information services.”

Sedangkan menurut Daniel E. O’Leary dari University of Southern

California yang merupakan spesialis pada bidang sistem informasi

mendefinisikan ERP sebagai:

“ERP systems are computer-based sytems designed to process an

organization’s transactions and facilitate integrated and real-time

planning, production, and customer response.”

Dari kedua definisi diatas, terlihat bahwa konsep ERP dikembangkan

dengan latar belakang pemikiran perlunya dilakukan aktivitas pengintegrasian

proses secara lintas fungsi di dalam suatu perusahaan agar dapat lebih responsive

terhadap berbagai kebutuhan pelanggan. Dilibatkannya software dalam konsep

ERP adalah semata-mata karena perangkat teknoligi tersebut dapat memberikan

nilai tambah berupa penghapusan proses yang tidak perlu (process elimination),

penyederhanaan proses (process simplification), penyatuan proses yang redundan

(process integration), dan pengotomatisasian proses (process automation)

(http://joned72.blogstaf.ums.ac.id/files/2011/10/PST-01-Definisi-dan-

Perkembangan-ERP.ppt).

Aplikasi ERP akan menjadikan perusahaan mampu beroperasi secara

kolaboratif, value-add driven dalam model real-time. Seluruh data dan informasi

yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan tersimpan dan diolah oleh

software ERP. Tujuannya adalah untuk efisiensi dan transparansi, sehingga bila
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perlu adanya suatu konsolidasi data, maka tidak akan menimbulkan kesulitan

dalam penggabungan informasi.

Investasi ERP sangat mahal dan pilihan ERP yang sangat mahal menjadi

mimpi buruk bagi perusahaan. ERP yang berhasil digunakan oleh sebuah

perusahaan tidak menjadi jaminan berhasil bagi perusahaan lain. Perencanaan

harus dilakukan untuk menyeleksi ERP yang tepat. Dalam beberapa kasus yang

ekstrim, evaluasi pilihan ERP menghasilkan rekomendasi untuk tidak

mengimplementasikan ERP tetapi memperbaiki proses bisnis yang ada.

Keuntungan atau manfaat yang didapat dari ERP adalah hasil dari persiapan dan

implementasi yang efektif. Secara singkat, tidak semua ERP sama kemampuannya

dan memilih ERP tidaklah mudah, berikut ini adalah tiga syarat sukses dalam

memilih ERP, yaitu 1). Knowledge (Pengetahuan), tentang bagaimana cara sebuah

proses dijalankan, 2). Experience (Pengalaman), pemahaman terhadap kenyataan

tentang bagaimana sebuah proses seharusnya dikerjakan dengan kemungkinan

munculnya permasalahan, 3). Education (Pelatihan), sebelum proses implementasi

dilakukan, untuk menghindari kendala-kendala yang mungkin muncul diperlukan

program edukasi yang menyeluruh kepada seluruh karyawan perusahaan yang

akan memanfaatkan sistem tersebut, mulai dari manajemen puncak sampai

petugas lapangan yang sehari-hari terlibat langsung dalam proses transaksi

pelanggan atau end-user.

Melihat fenomena yang ada seperti yang telah dijabarkan sebelumnya di

subbab-subbab di atas dapat kita perhatikan bahwa keperluan akan suatu sistem

yang memadai dalam perusahaan semakin besar. ERP adalah salah satu solusi
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yang ditawarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, tidak saja dari segi

kepraktisan dalam memproses data tetapi juga dapat menunjang perusahaan dari

segi efektivitas komunikasi, perencanaan strategis yang baik, pencapaian efisiensi,

dan juga efektivitas operasional perusahaan.

Persaingan yang semakin ketat antara issuer kartu kredit menyebabkan

usaha dalam menciptakan dan meningkatkan kepuasan pelanggan menjadi

semakin sulit. Kepuasan pelanggan merupakan kunci dalam mempertahankan

pelanggan, alasan pentingnya mempertahankan pelanggan adalah benefit yang

timbul dimana semakin lama loyalitas seorang pelanggan, maka akan semakin

besar laba yang akan diperoleh perusahaan (Griffin,2003:11).

Kotler (2006:136) mengemukakan pendapatnya mengenai kepuasan

konsumen, yaitu bahwa kepuasan konsumen merupakan perasaan senang maupun

kecewa dari seseorang yang berasal dari perbandingan antara manfaat yang

diperoleh terhadap kinerja suatu produk dengan ekspektasinya.

Dalam penelitian ini di batasi pada masalah mekanisme saat kartu kredit

itu digunakan, pada saat penagihan dan pada saat pembayaran. Dari penjelasan di

atas dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut :
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Gambar 2.3

Bagan Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

H1 : Mekanisme penggunaan kartu kredit berpengaruh signifikan terhadap

kepuasan pemegang kartu kredit (cardholder).

H2 : Mekanisme penagihan kartu kredit berpengaruh signifikan terhadap

kepuasan pemegang kartu kredit (cardholder).

H3 : Mekanisme pembayaran kartu kredit berpengaruh signifikan terhadap

kepuasan pemegang kartu kredit (cardholder).

H4 : Implementasi ERP kartu kredit berpengaruh signifikan terhadap kepuasan

pemegang kartu kredit (cardholder).

Implementasi ERP Kartu Kredit

(X)

Kepuasan Pemegang Kartu Kredit

(cardholder)

(Y)

1. Mekanisme Penggunaan
Kartu Kredit (X1)

2. Mekanisme Penagihan
Kartu Kredit (X2)

3. Mekanisme Pembayaran
Kartu Kredit (X3)

PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk.


