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Dalam industri consumer goods, PT. Unilever lndonesia Tbk. (ULI) 
berkembang sebagai produsen terbesar di lndonesia yang tampil dengan sekitar 
500 brandnya dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat 
dan perekonomian kita. Perusahaan multinasional ini berhasil melewati krisis dan 
bahkan per 13 Juni 2000 mencapai perturnbuhan 32 % dengan nilai penjualan 
4.2 triliun rupiah tetap unggul di atas kompetitor utamanya antara lain Procter and 
Gamble (P & G), PT. Sayap Mas Utama (Wings) dan KAO. Hal ini memang 
sangat wajar karena ULI sudah lama berada di lndonesia dan mengetahui 
karakteristik pasar konsumen kita apalagi dengan dukungan laboratoriun R&D 
yang kuat, brand equity yang dimanajemeni dengan cermat dan dana promosi 
yang besar. Guna mencapai target penjualan dan menanamkan brand awareness, 
ULI sangat serius dalam menerapkan strategi promosinya. 

Seluruh kegiatan below the line promotion dari setiap brand untuk seluruh 
area di lndonesia harus diproses oleh sub departemen Direct Consumer Contact 
(DCC). Dalam sistem administrasi pengadaan DCC activity, sub departemen ini 
menghadapi beberapa permasalahan seperti (1) Penyusunan data dan file dalam 
komputer yang penyimpanannya masing terpisah-pisah dan tidak terkait antara file 
satu dengan file lain untuk menghasilkan infonnasi yang lebih lengkap (2) Data 
dan file dari semua program yang pernah dilakukan memang masih tersimpan rapi 
dalam bentuk print out document, tetapi ha1 ini tidak mendukung penyajian laporan 
dan summarize information dari data historis dengan cepat dan akurat.(3) Proses 
administrasi terkadang tidak berlangsung secara Histematis tetapi sangatRleksible 
berdasarkan urctensi t i a ~  DCC activitv vana akan dilakukan. Hal ini menuniukkan 
adanya subyekGvitas yang dapat me-nimbGkan keterlambatan program lainAya.(4) 
Proses administrasi DCC activity iuga melibatkan ~ersetuiuan dari dhak diluar - - -  
DCC seperti pihak brand, marketing dan accounting yang harus menandatangani 
dokumen tertentu. Proses ini sering terhambat karena ketidakhadiran pihak yang 
bersangkutan untuk memberikan tanda tangan. (5) Kemajuan proses administrasi 
DCC activity sangat tergantung pada kehadiran personel DCC yang bertanggung 
jawab. Manajer belum memiliki sistem pengontrol khusus untuk mengetahui 
sejauh mana kemajuan proses administrasi untuk suatu program promosi yang 
telah dilakukan oleh asisten dan tabulator. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Melakukan investigasi dan analisis 
pada sistem yang ada saat ini untuk pengembangan sistem informasi administrasi 
DCC. (2)Melakukan rancang bangun dan pembuatan prototipe sistem informasi 
yang menunjang operasional sistem administrasi DCC. Ruang lingkup dalam 
penelitian ini dibatasi hingga tahap perpbuatan dan evaluasi prototipe. Prototipe 
yang dibuat telah dievaluasi bbik bleh penulis maupun oleh pihak manajemen 

http://www.mb.ipb.ac.id



DCC sebagai bagian dari sistem informasi Unilever dengan kondisi 
kelayakan organisasi, kelayakan operasional dan kelayakan teknis yang dirniliki 
sudah layak mengembangkan sistem informasi manajemen untuk internal DCC. 
Pengembangan sistem informasi penunjang administrasi DCC ini diharapkan 
dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi internal DCC selain 
itu juga menunjang sistem informasi lain dalam internal Unilever yang telah 
terlebih dahuiu dikembangkan.Konsep pengembangan sistem informasi pada 

I DCC ini adalah menjawab permasalahsn administrasi DCC dengan menggunakan 
fasilitas dan peluang yang dimiliki DCC untuk merancang suatu sistem informasi 
manajemen yang mernpercepat operasional dan meningkatkan akurasi data 
sehingga mendukung kerja team baik internal DCC maupun dengan pihak 
eksternal seperti third parfy dan pihak brand atau marketing sebagai client DCC. 

Dalam penelitian ini saran yang disampaikan oleh penulis adalah (1) Bila 
prototipe ini akan diimplementasikan maka salah satu persyaratan minimal dalam 
brainware yang perlu diperhatikan adalah administrator yang akan sangat 
berperan dalam maintenance data terutama untuk registrasi user.(2) Karena 

I sistem informasi ini melibatkan banyak user maka untuk sosialisasi dan 
kelancaran operasional sistem perlu disiapkan metode pelatihan dan manual 
panduan penggunaan sistem yang jelas serta mudah dipahami. (3) Untuk 
meminimalisasi gangguan operasional karena down system dapat dipilih alternatif 
security dengan mirroring technique yang memiliki server pendamping atau double 
buffering technic dimana server yang satu akan menggantikan bila server yang 
lain mengalami gangguan (4)Pada pengembangan lebih lanjut, data base yang 
ada dapat digunakan untuk menyusun jenis laporan lain yang informatif dan 
mendukung pengambila keputusan manajemen. 
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