
 
 
 

MINICASE SIM #1 
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK USAHA PENJUALAN MERCHANDISE 

 
 
 
Anda memiliki dua orang sahabat. Anda banyak melewatkan suka dan duka sejak dengan mereka 
sejak kecil. Anda selalu bersama-sama, termasuk dalam mengembangkan minat wirausaha. Sewaktu 
SD anda dan dua orang sahabat tersebut sudah memulai dengan menjual permen ke teman-teman 
anda, SMP anda memiliki usaha jual beli komik bekas, SMA anda menjual makanan dan minuman 
ketika hari Minggu di Pasar Kaget. Sayangnya anda harus berpisah ketika anda kuliah, anda 
memutuskan kuliah di Yogyakarta, sahabat anda kuliah di Jakarta dan sahabat anda satunya kuliah di 
Makasar. Namun minat untuk berwirausaha tidak pernah padam. Anda memiliki ide untuk berjualan 
merchandise/barang-barng cinderamata.  
 
Mengingat anda terpisah jarak dan lokasi maka anda memikirkan untuk menjalankan usaha anda 
dibantu teknologi informasi. Kebetulan anda saat ini anda tengah mengambil mata kuliah Sistem 
Informasi Manajemen dan Akuntansi yang memberikan banyak sekali ide-ide inovasi dalam hal 
pemanfaatan teknologi informasi.  
 
Langkah Pertama. Anda sudah dapat ide besar yaitu berjualan merchandise. Latar belakangnya 
adalah anda saat ini ada di Yogyakarta yang dikenal sebagai gudangnya produk kreatif dan sahabat 
anda saat ini berada di Jakarta dan Makasar, dua kota perdagangan terbesar di Indonesia. Langkah 
pertama anda dan sahabat anda mendiskusikan secara mendalam untuk mengenai analisa potensi 
dengan memetakan gap/kesenjangan antara demand dan supply untuk merchandise. Selanjutnya 
anda mengidentifikasi  target customer / segmen yang ingin anda tembak. Anda kemudian 
melakukan riset untuk mengetahui kebutuhan, keinginan dan selera dari masing-masing segmen 
tersebut sebagai dasar dalam menentukan value proposition (identifikasi jenis/spesisikasi produk, 
keunikan dan keunggulan dalam bersaing, dan inovasi produk).  Selanjutnya anda pikirkan 
bagaimana channel, baik cara customer order ataupun cara anda mengirimkan barang ke customer. 
Anda juga perlu membahas mengenai bagaimana anda ‘mengikat’ customer anda lewat customer 
relationship management. Bagaimana mendata prospek, menghubungi mereka, dan menyimpan 
keterangan-keterangan yang relevan dengan cara kita untuk memikat/mendekati mereka membeli 
produk kita. Selanjutnya anda petakan key activities dan anda identifikasi key resources. Anda juga 
melakukan riset siapa partner-partner yang perlu anda ajak kerjasama. Berdasarkan informasi-
informasi tersebut anda identifikasi dan proyeksikan aliran pemasukan (revenue stream) dan aliran 
biaya (cost stream) sehingga anda dapat menilai di tingkat penjualan berapa bisnis anda akan layak 
untuk dilakukan. Hasil diskusi, hitungan awal dan corat-coret ide anda notulensi dan 
dokumentasikan dalam bentuk digital. 
 
Langah Kedua. Setelah analisa pertama tersebut anda lakukan maka anda melakukan analisa rantai 
nilai untuk mengidentifikasi primary activities dan supporting activities. Analisa rantai nilai ini 
kemudian anda manfaatkan untuk menyusun struktur organisasi dan pembagian tugas / jobs desc 
diantara anda bertiga dan juga karyawan-karyawan yang anda akan rekrut (jika diperlukan). 
Gambaran struktur dan job desc selanjutnya anda notulensikan. 
 
Langkah ketiga. anda dan team menyepakati untuk membuat blog di Wordpress untuk memajang 
sample merchandise yang anda jual. Blog tersebut akan anda gunakan untuk memvisualisasikan dan 
mengkomunikasikan value proposition (keunikan & keunggulan) dari perusahaan anda.  Mengingat 
anda specific mengincar target segmen tertentu maka layout dan nama, bahasa yang anda gunakan 
dalam blog tersebut juga harus disesuaikan. 
 



Langkah keempat. selanjutnya adalah anda akan mensosialisasikan blog yang anda miliki tersebut 
supaya dilihat oleh banyak orang. Indikator yang anda terus harus pantau adalah tingkat kunjungan / 
traffic di blog anda yang bisa anda lihat di statistik web. Anda bisa mengoptimalkan social media 
untuk hal tersebut. Usaha-usaha anda dalam mempopulerkan blog anda tersebut anda tuliskan dan 
didokumentasikan dalam bentuk digital, termasuk anda memonitor progress / traffic dari hari ke 
hari.   
 
Langkah kelima. Anda juga mencoba mendekati pasar institusi untuk memasarkan merchandise anda 
dengan membuat Surat Penawaran formal untuk dikirimkan ke instansi-instansi. Anda kemudian 
mengumpulkan seratus alamat perguruan tinggi di Indonesia dan anda akan mengirimkan surat ke 
alamat tersebut. Teman anda yang baru saja mengikuti kuliah Komputer Perkantoran mengusulkan 
untuk menggunakan fasilitas mail merge untuk membuat surat tersebut secara massal, dan 
mencetak dalam bentuk pdf dan nanti akan dikirimkan via email.  
 
Langkah keenam anda membuat Google Docs supaya anda bisa berkolaborasi secara online. Anda 
perlu memonitor traffic web anda hari ke hari, anda perlu menaruh dokumen struktur dan jobdesc 
supaya bisa diakses oleh semua anggota team, dan anda perlu memonitor progress prospek anda. 
Untuk memonitor prospek maka yang bisa anda lakukan adalah anda membuat katalog alamat dari 
masing-masing institusi tersebut dan diberikan keterangan di kolom berikutnya apakah statusnya 
“sudah dikirim surat”, “sudah ditelepon”, “tertarik/tidak tertarik”, “minta presentasi”, “presentasi”, 
“negoisasi”, “deal”, “order”. Teman anda mengusulkan untuk membuat Google Doc berupa 
spreadsheet dengan kolom pertama adalah no, kolom berikutnya adalah “sudah dikirim surat”, 
“sudah ditelepon”, “tertarik/tidak tertarik”, “minta presentasi”, “presentasi”, “negoisasi”, “deal”, 
“order”. File tersebut kemudian di share keketiga teman anda supaya bisa dimonitor secara real time 
untuk progress di masing-masing prospek institusi.  
 
Langkah keenam setelah anda selesaikan masalah marketing maka anda bisa fokus menyelesaikan 
masalah operasional. Masalah operasional dalam hal ini salah satunya mencari dan mengembangkan 
sampling produk. Anda bisa melakukan riset online atau observasi fisik. Anda perlu mendapatkan 
foto-foto untuk menggambarkan produk-produk anda. Supaya memudahkan untuk melakukan 
evaluasi atas contoh file-file  maka anda bisa bisa membuka akun di www.dropbox.com untuk 
berbagi file diantara kelompok anda. Anda disitu membuat folder-folder untuk mempermudah 
menyimpan dan mencari file diantara kelompok anda. 
 
Langkah ketujuh adalah anda perlu mengelola keuangan. Anda perlu  merancang sistem akuntansi. 
Anda bisa mulai dengan menuliskan kebijakan akuntansi dan prosedur-prosedur keuangan untuk 
perusahaan anda. Selanjutnya anda perlu merancang format untuk Surat Pesanan (Sales Order), 
Tagihan (Invoice), Tanda Terima Pembayaran (Receipt/Kwitansi), Surat Jalan (Delivery Order) yang 
anda buat templatenya di Google Docs dan bisa diisi secara online, selain itu anda juga membuat 
buku kas secara online di Google Docs untuk memonitor uang keluar masuk. Untuk membuktikan 
system tersebut jalan anda dan teman anda sepakat untuk membuat 20 transaksi fiktif untuk 
simulasi system tersebut.  
 
Langkah kedelapan anda perlu membuat profil perusahaan anda dalam bentuk video. Anda bisa 
merancang film pendek dan merekam video tersebut (bisa menggunakan smartphone) dalam format 
mpeg atau mp4. Video tersebut harus melibatkan ketiga anggota team dan tidak boleh lebih dari 5 
menit.  
 
Langkah kesembilan. Hasil akhir dari proyek ini adalah anda diminta untuk membuat makalah 
tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Daya Saing 3 waktu tiga minggu.  

http://www.dropbox.com/

