
ABSTRAK

Seiring dengan persaingan yang semakin kompetitif dan global,
badan usaha dituntut untuk memiliki keunggulan bersaing dalam
mempertahankan eksistensinya dalam kancah persaingan. Banyak cara yang
ditempuh badan usaha untuk tetap bersaing dengan pesaingny4 antara lain
menekan biaya, melakukan diferensiasi prdulq memberikan layanan
dengan lebih baik, maupun menggunakan teknologi yang lebih canggih,
khususnya teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi di dunia sekarang ini
berkembang dengan Fest, sehingga badan usaha yang ingin
menerapkannya harus dapat memilih teknologi informasi yang tepat bagi
badan usahanya. Salah satu perkembangan teknologi informasi yang
menarik perhatian yaitu Electronic Dato Interclange, sebagai salah satu
wujud perkembangan teknologi informasi yang dapat mendobrak business
barriers, yang mengutamakan pernroses{rn s€cara otomasi yang
informasinya dapat dieksekusi kapan saja karena sistem bekedanya secara
on line dan real time processing .sys/erz. Informasi yang diperoleh dengan
penerapan teknologi informasi ini dapat dihasill€n dengan lebih cepat
sehingga badan usaha dapat merespon customer dengan cepat pula.

Penerapan Electronic Dala Interclnnge secara tepat dapat
memberikan banyak manfuat bagi badan usaha baik strategic benefis,
operatiornl benefi* maupun opportmity benefi*, akan tetapi juga tetap
mengikuti teknologi informasi yang ada untuk mencegah
kemungkinan yang dapat mengganggu eksistensi badan usaha dalam
kancah bisnisnya. Manfaat yang bisa diperoleh dari penerapn Electronic
Data Interchange diantaranya yaitv faster trdw cycle yang ditunjukkan
dongan penurunan cmerage rcsponae time Wr customer, jwriah customer
yang dapat dilayani oleh badan usaha semakin tanyalq pengurangan tingkat
terjadinya kesalahan apabila dibandingkan dengan sistem pemrosesan
secara manual, dan masih banyak lainnya yang dapat membina hubungan
yang baik deng;an trading partners dan ctstomers, sehingga arstomers
merasa puas akan layanan yang diberikan badan usaha kepadanya.

Kepuasan customer ini berdampak peningkatan penjualan yang
akhirnya dapat meningkatkan pendapatan usaha dan laba badan usah4 serta
meningkatkan efisiensi dan profitabilitas badan usaha yang memungkinkan
badan usaha untuk mengembangkan penerapan Electronic Data
Interchange ini ke jenis transaksi yang lain, yang pada akhirnya untuk
mencapr tujuan badan usaha yaifu memperoleh competitive advottages.


