
D. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hingga saat ini, lndonesia bisa dikatakan belum pulih sepenuhnya 

dari krisis multidimensi yang timbul sejak tahun 1998. Kondisi ekonomi 

k ia  tumbuh lebih lambat sedangkan perjuangan untuk memperebutkan 

sebagian pendapatan sangat kompetitif. Hal ini berdampak pada dunia 

industri yang harus bekerja keras untuk memenangkan persaingan 

dengan industri sejenisnya atau dengan industri yang memproduksi 

barang penggantinya. Demikian pula dengan industri produksi barang 

konsumen (consumer goods) yang dinilai sangat potensial untuk 

menghasilkan profit karena jenis produknya yang sangat beragam mulai 

dari produk personal care, home care hingga makanan. 

Dalam industri consumer goods, PT. Unilever Indonesia Tbk. (ULI) 

berkembang sebagai produsen terbesar di Indonesia yang tampil dengan 

sekitar 500 brandnya dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

masyarakat dan perekonornian kita. Perusahaan multinasional ini berhasil 

melewati krisis dan bahkan per 13 Juni 2000 mencapai pertumbuhan 

32 O/O dengan nilai penjualan 4.2 triliun rupiah tetap unggul diatas 

kompetitor utamanya antara lain Procter & 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. 
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Dalam menyusun kekuatan menghadapi persaingan beberapa ha1 

yang penting untuk diperhatikan adalah adanya efisiensi biaya, 

peningkatan kualitas produk, kekuatan jaringan distribusi, peningltatan 

kualitas sumberdaya manusia dan promosi. End user pada industri 

consumers goods adalah masing-masing individu yang akan 

menggunakan produk tersebut, oleh sebab itu mengerti apa yang menjadi 

kebutuhan target konsumen merupaken kunci sukses industri ini. ULI 

menaruh perhatian sangat besar dan sangat dekat dengan target 

konsumennya untuk mengetahui aspirasi mereka sehingga bisa 

menghasilkan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan yang bertambah 

dan selalu berkembang. 

Guna mencapai target penjualan dan menanamkan brand 

awareness, ULI tidak main-main dalam menerapkan strategi promosinya. 

Promosi above the line yang dilakukan melaui media televisi, radio, media 

cetak dan selebaran per tahunnya bisa mencapai nilai triliunan rupiah. Hal 

ini juga diimbangi dengan strateyi promosi below the line yang sangat 

gencar untuk lanysung berinteraksi dengan kekuatan panca indra dar~ 

target konsumen. Dalam struktur organisasi ULI below the line promotion 

ini pelaksanaannya rnenjadi tanggung jawab Customer Experience snd 

Acfifafion Department (CEA) khususnya Direct Consumer Contact sub- 

Department (DCC) yang selanjutnya akan disebut dengan DCC. Seluruh 

kegiatan below the line promotion dari setiap brand untuk seluruh area di 

Indonesia harus diproses oleh DCC. 
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Dalam proses pengadaan kegiatan prornosi tersebut DCC 

bemubungan dengan banyak pihak terutama pihak brand, marketing, 

accounting dan third party (pihak ketiga yang bekerjasama dengan ULI). 

Untuk mendukung kelancaran proses tersebut DCC memerlukan suatu 

sistem kerja yang terarah, terjadwal, rapi dengan sistem ad~ninistrasi dan 

komunikasi yang mendukung. Dengan sistem kerja yang baik diharapkan 

kegiatan promosi yatlg sudah dikonsepkan dengan matang oleh pihak 

brand dan marketing akan dapat dilaksanakan dengan lancar dan tepat 

I waktu untuk mendukung penjualan dan brand awareness dari produk ULI. 

I Saat ini DCC didukung oleh personel yang sangat terbatas yaitu 

seorang manajer, asisten manajer dan seorang tabulator. Efisiensi 

surnberdaya rnanusia ini hendaknya didukung dengan sistem dan fasilitas 

yang baik. Tanggung jawab pihak DCC ini cukup besar karena 

perusahaan menuntut semua DCC activity dari ratusan brand ULI pada 

semua area di Indonesia yang telah dikonsep dan dijadwalkan dapat 

terlaksana tepat pada waktunya. Selama tahun 2001 Unilever telah 
. .. 

melakukan 169 DCC activity untuk 18 brandnya. Pembagian area 

penjualan ULI dan jumlah DCC activity selarna tahun 2001 disajikan pada 

Tabel 1 dan Tabel 2. 

Tabel 1. Pembagian Area Penjualan Pada PT. Unilever Indonesia Tbk 

- REGION'. ~ 1 CENTRAL 4 1 CUJTmL;?: .; I.;:, : WEST :.. . .: 1" " ' - - fnsT  

\Jakarta West lSemarana I ~ e d a n  ~~urabava East 
. .. . . 

KOTA-DEPO:. . . . 
. . . . .  . . .  . . 

. . .  

I I ILampung I 

Jakarta East 
Bandung 

TOTAL (19) 1 3 5 I 6 " 5 

yogyaka;a 
Samarinda 
Banjarmasin 
Pontianak 

Sumber : Sub-Departemen DCC PT.ULI, 2002 

Padang 
Pekanbaru 
Palembang 
Jambi 

~urab&a West 
Nusa Tenggara 
Makasar 
Manado 
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Tabel. 2 : DCC Activity Tahun 2001 pada PT Unilever Indonesia Tbk. 

Keterangan : 
FS : Free Sampling PR : Pasar Redemtion 
R S :  RoadShow DS : Dedicated SPG 
R F :  Raffle CD : Cooking Demo 
FT : Free Testing 

Sumber : Sub-Departemen DCC PT.ULI, 2002 

Sistem yang berjalan saat ini pada DCC memang sudah dapat 

melakukan proses pengadaan DCC activity dengan cukup baik didukung 

dengan fasilitas komputer dan sumberdaya manusia yang menguasai 

bidang ini. Namun dalam ha1 administrasinya file, data dan proses masih 

di susun secara manual. Sebagian besar fungsi komputer masih 

digunakan sebagai pengganti mesin ketik yang seharusnya komputer ini 

bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi apabila didesain menjadi 

suatu sistem informasi. 
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Selama beberapa dekade ini terjadi revolusi di bidang organisasi 

karena banyaknya inovasi dalam teknologi informasi yang merupakan 

sinergi dari sistem pemrosesan data dan sistem telekomunikasi secara 

elektronik, ha1 ini dapat menghilangkan rintangan geografis dan waktu 

bahkan menimbulkan perilaku baru dalam organisasi. Telah banyak 

terbukti bahwa sistem informasi menjadi faktor pendukung yang sangat 

penting dalam menunjang operasional organisasi. Sistem ini antara lain 

dapat menghadirkan data dan informasi dengan cepat dan akurat dalam 

mendukung pengambilan keputusan. Suatu organisasi harus mendesain, 

mengimplementasikan dan menggunakan sistem informasi secara bijak 

untuk rneningkatkan kinerja dan efisiensi yang mendukung kegiatan 

operasionalnya. lnfrastruktur yang ada saat ini pada ULI sangat 

mendukung untuk dikembangkannya sistem informasi untuk DCC seperti 

sudah tersedianya perangkat komputer, sumberdaya yang capable dan 

sudah eksisnya jaringan informasi organisasi dengan intranet dan Local 

Area Network (LAN). Dalam kegiatan geladikarya ini mahasiswa akan 

menghasilkan suatu rancangan sistem informasi dan model prototipe 

untuk menunjang administrasi DCC yang didasarkan pada hasil analisis 

kebutuhan pengguna dan potensi yang telah ada. 

B. ldentifikasi Masalah 

Dengan sistem administrasi yang sekarang ada, DCC memang 

sudah mampu melaksanakan proses pelaksanaan suatu aktivitas promosi, 

tetapi kenyataan yang dihadapi menunjukkan bahwa penyusunan 
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administrasi secara manual memerlukan waktu yang lebih lama dan tidak 

dapat menghadirkan data dan laporan serta kontrol dengan cepat dan 

akurat. Masalah yang dihadapi dalam proses ad,ninistrasi DCC antara 

lain : 

a. Penyusunan data dan file dalam komputer yang penyimpanannya 

masing terpisah-pisah dan tidak terkait antara file satu dengan file 

lain untuk menghasilkan informasi yang lebih lengkap. 

b. Data dan file dari semua program yang pernah dilakl~kan memang 

masih tersimpan rapi dalam bentuk print out document, tetapi ha1 ini 

tidak mendukung penyajian laporan dan summarize information darl 

data historis dengan cepat dan akurat. Penemuan data historik dan 

penyajian laporan memerlukan waktu yang lebih lama. 

c. Proses administrasi terkadang tidak berlangsung secara sistematis 

tetapi sangat fleksible berdasarkan urgensl tiap DCC activity yang 

akan dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya subyektivitas yang 

dapat menimbulkan keterlambatan program lainnya. 

d. Proses administrasi DCC activity juga melibatkan persetujuan dari 

pihak 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. 

e. Kemajuan proses administrasi DCC activity sangat tergantung pada 

kehadiran personel DCC yang bertanggung jawab. Manajer belum 

memiliki sistem pengontrol khusus untuk mengetahui sejauh mana 
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kemajuan proses administrasi untuk suatu program promosi yang 

telah dilakukan oleh asisten dan tabulator. Pengecekan masih 

dilakukan secara lisan. 

C. Rumusan Masalah 
- 

Dari permasalahan sistern administrasi yang berhasil diidentifikasi 

pada Sub-Departemen DCC rnaka dapat dir~imuskan permasalahan 

pokoknya sebagai berikut : 

a. Komponen informasi apa yang diperlukan pihak manajemen DCC 

untuk menunjang operasional sistem administrasinya? 

b. Bagaimana menciptakan sistem administrasi bagi manajemen DCC 

yang sistematis, cepat, terkontrol serta mendukung pengambilan 

keputusan dan pembuatan laporan? 

D. Tujuan 

Sebagai alternatif solusi pemecahan permasalahan yang telah 

dirumuskan, maka geladikarya ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai 

berikut : 

a. Melakukan investigasi dan analisis pada sistem yang ada saat ini 

untuk pengembangan sistem informasi administrasi DCC. 

b. Melakukan rancang bangun dan pembuatan prototipe sistem 

informasi yang menunjang operasional sistem administrasi DCC. 
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E. Manfaat 

Dalam pelaksanaan geladikatya ini perusahaan dapat memperoleh 

alternatif solusi atas permasalahan dalam operasional sistem administrasi 

sub departemen DCC melalui suatu kegiatan kerjasama antara pihak 

perusahaan dengan pihak institusi. 

F. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam geladikatya ini dibatasi hingga tahap 

pembuatan dan evaluasi prototipe. Dengan demikian pengembangan 

sistem informasi administrasi DCC ini meliputi tahap-tahap investigasi 

sistern yang menghasilkan studi kelayakan, analisis sistem yang 

menghasilkan spesifikasi kebutuhan fungsional, tahap rancang bangun 

sistem yang menghasilkan spesifikasi sistem dan prototipe sistern. 

Prototipe yang dibuat telah dievaluasi baik oleh penulis maupun oleh 

pihak manajemen DCC. Setelah diajukan pada pihak perusahaan maka 

selahjutnya tahap implementasi dan maintenance akan dilaksanakan oleh 

pihak perusahaan. 
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