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ABSTRACT 
As we enter the 21st century, changes in business environment represented by competitors and a variation in customer 
requirements become a driver for manufacturing organizations to adopt the concept of agile manufacturing. Agile 
manufacturing is defined as the capability of surviving and prospering in a competitive environment of continuous and 
unpredictable change by reacting quickly and effectively to the changing markets, which is driven by ‘customer-defined’ 
products and services. Several sub-strategies are needed to achieve the objective of agile manufacturing strategy 
implementation, including virtual enterprise, rapid-partnership formation, rapid prototyping, and temporary alliances 
based on core competencies. Information technology is also needed to improve business operations through a 
considerable reduction in transaction costs by improving the speed and efficiency of filling orders. The utilization of 
information technology enables the creation of ways of collaboration such as new manufacturing or service, strategic 
information and knowledge management, virtual enterprise, virtual manufacturing or services. Agile technological 
requirement includes equipments and tools, and information technologies which include computers and software. By 
applying information technology, companies are expected to be able to create sustainable competitive advantages. 
Keywords: Agile Manufacturing, Information Technology, Competitive Advantage 
 
1. Pendahuluan 
Memasuki abad 21, lingkungan bisnis semakin dinamis dan mengalami perubahan cepat yang ditandai dengan makin 
kompetitifnya persaingan bisnis dan makin bervariasinya permintaan konsumen. Kondisi ini menjadi motivator bagi 
perusahaan untuk mengadopsi strategi agile manufacturing. Gunasekaran[18] mendefinisikan agile manufacturing sebagai 
kapabilitas perusahaan untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang tidak dapat 
diprediksi dan dikendalikan permintaan konsumen. Dalam kondisi ini, perusahaan menghadapi banyak pesaing dan 
kendala dalam mengembangkan bisnis perusahaan. Koordinasi antar unit bisnis dalam perusahaan dan kolaborasi dengan 
pesaing dan konsumen merupakan masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan saat ini.   
 
Untuk menghadapi perubahan yang tidak dapat diprediksi, sistem informasi harus diaplikasikan dalam semua bidang 
dalam perusahaan. Sistem informasi harus dipertimbangkan sebagai salah satu sumber keunggulan kompetitif 
perusahaan.  Sistem informasi merupakan proses pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisa informasi untuk 
tujuan tertentu. Sistem informasi mencakup input (data dan instruksi) dan output (pelaporan dan penghitungan) dan 
memproses input dengan menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan output yang dikirimkan kepada 
pengguna atau kepada sistem lain melalui jaringan kerja eletronik. Suatu sistem informasi juga mencakup orang-orang 
dan prosedur, fasilitas fisik, yang dioperasikan dalam suatu perusahaan (Turban, 2004). 
 
Penggunaan teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk menciptakan kolaborasi dan pelayanan konsumen 
yang lebih baik, informasi strategik dan manajemen pengetahuan, dan perusahaan virtual[5]. Huang dan Nof[10] 
mengemukakan bahwa sistem informasi dapat memperbaiki aktivitas perusahaan dalam berbagai bidang seperti 
kolaborasi, proses pengambilan keputusan, dan logistik. Dalam bidang kolaborasi, sistem informasi berperan dalam 
mendistribusikan desain melalui kerjasama dalam suatu proyek desain melalui sistem kerjasama berbasis komputer. 
Dalam bidang pengambilan keputusan, penghitungan yang akurat memungkinkan suatu simulation trial untuk 
menemukan solusi pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam bidang logistik, produktivitas dan pengepakan 
dimonitor dan dikendalikan dalam suatu jaringan kerja komputer. 
 
Tulisan ini membahas telaah literatur tentang peran teknologi informasi dalam implementasi strategi agile manufacturing 
pada era ekonomi digital. Pembahasan diawali dengan tindakan yang perlu dilakukan perusahaan dalam merespon 
tantangan yang muncul dalam era ekonomi digital yang ditandai dengan ketidakpastian lingkungan bisnis dan makin 
kompetitifnya persaingan bisnis. Pembahasan selanjutnya menjelaskan peran dan dampak penggunaan teknologi 
informasi dalam aktivitas bisnis perusahaan. Tulisan ini juga membahas pentingnya agile manufacturing sebagai suatu 
strategi untuk memenangkan persaingan bisnis, pendekatan strategik dalam implementasi agile manufacturing, peran 
teknologi informasi dalam agile manufacturing dan upaya menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan melalui 
sistem informasi kualitas pelayanan. 
 
2. Ekonomi Digital: Tantangan Bisnis Dalam Abad 21 
Turban (2004) mengemukakan bahwa lingkungan, organisasi, dan faktor teknologi mengakibatkan makin kompetitifnya 
persaingan bisnis. Faktor-faktor tersebut bisa berubah secara cepat bahkan tidak dapat diprediksi. Harga, kualitas, dan 
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waktu merupakan tiga dimensi penting dalam persaingan bisnis saat ini. Pada persaingan bisnis sebelumnya, keunggulan 
kompetitif perusahaan terletak pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa dengan harga rendah, 
tetapi dalam perkembangan selanjutnya pada persaingan saat ini, harga bukan lagi sebagai sumber keunggulan kompetitif 
perusahaan melainkan kualitas dan ketepatan waktu pengiriman serta harga kompetitif.  
 
Konsumen saat ini lebih mementingkan kualitas produk dan waktu tunggu pengiriman yang pendek pada tingkat harga 
yang kompetitif dibandingkan dengan tingkat harga yang rendah. Dengan perkataan lain, mereka menginginkan produk 
yang lebih murah, lebih baik kualitasnya, dan lebih cepat waktu pengirimannya. Perubahan pasar dan tingkat 
ketidakpastian semakin meningkat dalam lingkungan bisnis di masa yang akan datang. Akselerasi perubahan yang terjadi 
menuntut perusahaan untuk beroperasi dibawah tekanan untuk melakukan produksi dengan sumber daya yang lebih 
sedikit tetapi menghasilkan produk yang sama. Untuk mengatasi kondisi ini perusahaan perlu merespon dengan cepat 
setiap perubahan yang terjadi baik terhadap tantangan maupun kesempatan yang muncul dalam lingkungan bisnis yang 
ada.  
 
Untuk dapat mencapai keberhasilan atau bahkan hanya untuk sekedar bertahan hidup  dalam lingkungan bisnis yang 
dinamis dan tidak dapat diprediksi, perusahaan harus berani mengambil tindakan untuk melakukan perubahan struktur 
dan proses dalam setiap aktivitas perusahaan. Tindakan ini disebut sebagai critical response activities. Tindakan respon 
ini hatus difasilitasi oleh teknologi informasi yang ada. Dalam era ekonomi digital saat ini, penggunaan teknologi 
informasi dalam setiap area bisnis akan menciptakan pentingnya isu etis seperti privasi (Kaplan, 1993).  
 
Fokus pada pelanggan, perbaikan secara berkesinambungan, sistem strategik, dan restrukturisasi proses bisnis menjadi 
faktor penentu untuk memenangkan persaingan bisnis yang ada. Implementasi program seperti total quality management 
(TQM), just in time (JIT), manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan perbaikan pelayanan konsumen 
diimplementasikan untuk memperbaiki daya saing perusahaan. Dukungan aplikasi teknologi informasi akan dapat 
memonitor dan menganalisa kinerja dan produktivitas perusahaan untuk mendapat, membagian, dan mencapai 
pemanfaatan pengetahuan secara lebih baik.  
 
Disamping beberapa faktor penentu kesuksesan yang telah disebutkan sebelumnya, sistem strategik juga penting untuk 
memperbaiki daya saing perusahaan. Sistem strategik memberikan keunggulan strategik yang memungkinkan perusahaan 
untuk meningkatkan pangsa pasar dan mencapai perbaikan negosiasi dengan pemasok atau untuk menjaga masuknya 
pesaing dalam industri atau pasar mereka. Aplikasi teknologi informasi seperti penggunaan internet digunakan untuk 
mentransformasi perusahaan dan strategi mereka dalam merespon perubahan lingkungan bisnis. Dalam kondisi ini, 
komitmen untuk melakukan perubahan sangat dibutuhkan.  
 
Konsep baru strategi telah diperkenalkan sebagai strategi untuk bertahan hidup dalam lingkungan bisnis yang 
berorientasi pada konsumen. Strategi ini adalah strategi agile manufacturing. Perusahaan yang mengimplementasikan 
strategi ini harus selalu memperbarui informasi dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan 
seperti pemasok, distributor, dan konsumen untuk merespon perubahan yang tidak pasti sehingga dapat meningkatkan 
daya saing perusahaan. Saat ini konsep strategi agile manufacturing digunakan untuk menjelaskan teknik manufaktur 
yang memungkinkan perusahaan untuk dapat merespon permintaan konsumen secara cepat[7]. Agile manufacturing 
dipandang sebagai suatu strategi yang sangat penting diaplikasikan dalam persaingan bisnis global saat ini[14,15]. Sebelum 
membahas lebih lanjut mengenai strategi agile manufacturing akan dijabarkan terlebih dahulu pentingnya peran 
teknologi informasi dalam aktivitas organisasi saat ini. 
 
3. Penerapan Dan Dampak Teknologi Informasi  Pada Perusahaan  
Informasi merupakan senjata terbaik perusahaan dalam persaingan dan teknologi informasi  adalah alat revolusi bagi 
organisasi perusahaan. Perkembangan teknologi informasi berbasis komputer memudahkan organisasi melakukan 
aktivitas mengakses informasi di mana dan kapan saja. Dalam aktivitas perusahaan khususnya untuk menghasilkan 
produk dan jasa, teknologi informasi    membantu menciptakan produk yang sangat kompetitif. Kecanggihan teknologi 
informasi bila diaplikasikan pada rantai aktivitas akan menghasilkan produk yang memiliki nilai tinggi. Michael Porter 
(dikutip dari O’ Brien, 1996) mengemukakan bahwa perusahaan merupakan rantai aktivitas, baik aktivitas utama 
(primary activity) maupun aktivitas penunjang (support activity). 
  
Teknologi informasi telah digunakan untuk mendukung aktivitas utama dan aktivitas penunjang. Pada aktivitas utama, 
misalnya teknologi informasi digunakan  pada otomatisasi pergudangan untuk membantu menyimpan bahan-bahan yang 
masuk di perusahaan. Pada aktivitas operasi teknologi seperti Computer Aided Manufacturing (CAM) digunakan untuk 
membantu proses produksi.  Pada aktivitas penyimpanan barang jadi dan pengiriman (outbound logistic), System on Line 
Order Entry membantu pengiriman barang atas pesanan pelanggan. Pada aktivitas pemasaran dan penjualan, teknologi 
informasi berupa DSS dapat digunakan untuk menganalisis  kondisi pasar sekarang atau pasar potensial. Pada aktivitas 
pelayanan (services) Diagnostic Expert System  digunakan untuk membantu memperbaiki  pelayanan pada pelanggan.  
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Teknologi informasi yang digunakan pada aktivitas penunjang Automated Office System digunakan untuk membantu 
aktivitas manajemen dan pelayanan administratif (Management & administrative service), seperti penggunaan E-mail, 
Voice Mail, Word Processing, Database Management System, dll.  Employee Skill Database System, digunakan untuk 
membantu aktivitas manajemen sumberdaya manusia untuk menempatkan dan menugaskan karyawan pada posisi  dan 
pada proyek-proyek penting. Teknologi ini dikenal dengan nama Sistem informasi SDM (Human Resources Information 
System (HRIS).  Computer Aided Design System (CAD), digunakan untuk membantu aktivitas mengotomatisasikan  
disain produk dan berbagai pemrosesan sebagai bagian  dari pengembangan teknologi informasi. Electronic Data 
Interchange (EDI) system, digunakan untuk membantu memperbaiki perolehan sumber daya dengan  menyajikan 
telekomunikasi yang menghubungkan antara perusahaan, suppliers, bahkan pelanggan. 
 
Penggunaan teknologi informasi pada setiap aktivitas perusahaan seperti pada konsep value chain merupakan alternatif 
peluang bagi perusahaan. Teknologi informasi dikatakan memberikan peluang bagi perusahaan karena melalui aplikasi 
teknologi perusahaan bisa mengatasi berbagai permasalahan yang muncul seperti usaha menghemat biaya dan waktu  
operasi perusahaan, menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi, mempercepat pengiriman produk dan jasa pada 
pelanggan, serta  kemampuan menghasilkan  nilai produk dan jasa bagi pelanggan[12]. Teknologi Informasi juga 
membantu merubah proses bisnis seperti yang dikemukakan  oleh  O’ Brien[16]. 
 

Tabel 1: Dampak Aplikasi Teknologi Informasi Berbasis Komputer  
Terhadap Aktivitas Organisasional 

No. Sebelum Munculnya Teknologi 
Informasi 

Teknologi Informasi Setelah Munculnya Teknologi 
Informasi 

1 Manajer biasanya membuat 
keputusan. 

Berbagai peralatan penunjang  
pengambilankeputusan (DSS, Access 
Data Base, Modelling Software. 

Pengambilan keputusan menjadi 
bagian setiap orang. 

2 Hanya pakar-pakar yang bisa 
menyelesaikan pekerjaan yang 
kompleks. 

Expert System Seorang generalis bisa 
menyelesaikan pekerjaan pakar. 

3 Informasi hanya bisa muncul di 
satu tempat pada saat tertentu 

Database tersebar Informasi bisa dimunculkan  
secara simultan di berbagai 
tempat  sewaktu diperlukan 

4. Karyawan lapangan biasanya  
membutuhkan kantor  sebagai 
tempat  menerima, menyimpan, 
mengakses dan mentranfer 
informasi. 

Komunikasi tanpa kabel dan Portable 
Computer 

Karyawan lapangan bisa 
mengirim dan menerima 
informasi secara langsung. 

 
David Whitman[6] seorang CEO pada perusahaan Whirpool, USA mengatakan bahwa keunggulan kompetitif artinya 
memiliki teknologi informasi dan pemrosesan  terbaik mulai dari mendisain, manufacturing, menjual sampai  pada 
melayani pelanggan dengan biaya serendah   mungkin. Teknologi informasi yang kuat akan menjadi competitive edge, 
bagi perusahaan dan sekaligus akan menjadi entry barrier terhadap kompetitor. Dengan adanya perkembangan teknologi 
informasi, batas-batas yang mendefinisikan organisasi mulai berubah[2]. Konsekuensinya, muncul berbagai bentuk 
struktur  organisasi baru yang merespon perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Hal-hal berikut ini adalah 
berbagai perubahan  organisasional  yang terjadi akibat  teknologi informasi.  
 
4. Agile Manufacturing: Definisi Dan Dimensi 
Beberapa peneliti memberikan definisi yang berbeda-beda tentang strategi agile manufacturing. Sebelum mendiskusikan 
strategi agile manufacturing, kita perlu memahami definisi agility. Agility merupakan kemampuan yang tangkas dan 
fleksibel untuk merespon setiap perubahan yang terjadi secara cepat. Yusuf et al.[2] mendefinisikan agility sebagai 
kesuksesan eksplorasi basis kompetitif (cepat, fleksibel, inovasi yang proaktif, kualitas, profitabilitas) melalui integrasi 
penyusunan kembali sumber daya dan praktek terbaik pengetahuan serta lingkungan untuk memberikan produk dan jasa  
menurut kebutuhan dan keinginan konsumen dalam perubahan lingkungan pasar yang cepat. Sedangkan menurut  
Ramasesh et al.[17], agility merupakan atribut-atribut multidimensional dalam sistem manufaktur yang berbeda akan 
memberikan derajat agility yang berbeda pada dimensi yang berbeda. 
 
Agile manufacturing merupakan metode yang diterapkan dalam perusahaan yang berdasarkan kapabilitas dan sumber 
keunggulan kompetitif perusahaan untuk merespon lingkungan  yang dinamis dan makin kompetitif dan tuntutan 
konsumen akan produk dan jasa yang diberikan oleh perusahaan. Menurut Hormozi (2001), agile manufacturing 
merupakan metode manufaktur baru yang memberikan sumber keunggulan kompetitif, dimana organisasi mampu 
memproduksi kualitas tinggi dan mempertahankan produk yang waktu tunggunya rendah melalui integrasi desain, 
engineering, dan manufaktur dengan penjualan dan pemasaran sehingga produk yang dihasilkan mampu memenuhi 
kebutuhan konsumen. Sedangkan menurut Hooper et al. (2001), agile manufacturing merupakan sistem manufaktur 
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dengan kemampuan untuk menanggapi perubahan cepat dalam pasar. Sistem dapat berubah dengan cepat diantara model-
model atau lini produk, khususnya dalam merespon permintaan konsumen dengan cepat.  
 
Aplikasi agile manufacturing berdasarkan pada tiga sumber daya mendasar yaitu manajemen organisasi dan struktur 
organisasi yang inovatif, tenaga kerja terlatih, memiliki motivasi, dan teknologi yang fleksibel.  Agile manufacturing 
dapat tercapai dengan mengintegrasikan ketiga sumber daya organisasi tersebut secara interdependen dan 
terkoordinasi[11]. Berdasarkan diskusi tentang konsep agility dan agile manufacturing sebelumnya, dapat kita simpulkan 
bahwa tujuan utama strategi agile manufacturing adalah untuk memenuhi perubahan kebutuhan pasar dengan aliansi 
berbasis kompetensi inti yang tepat, dengan mengorganisir sumber daya yang dimiliki untuk mengelola perubahan dan 
ketidakpastian, dan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi dan sumber daya manusia yang ada.  
 
Yusuf et al.[21] mengemukakan bahawa faktor pendorong implementasi agile manufacturing terdiri atas beberapa isu 
yang terkait dengan otomatisasi dan pertimbangan harga atau biaya, memperluas pilihan dan ekspektasi konsumen, 
prioritas kompetitif dan integrasi serta proaktivitas. Hal ini penting bagi organisasi untuk memahami bahwa permintaan  
pasar sangat menentukan pilihan strategi yang tepat. Beberapa kriteria penting untuk mencapai daya saing perusahaan 
dikenal sebagai prioritas kompetitif (muncul sekitar pertengahan tahun 1990an). Prioritas kompetitif ini mencakup 
kondisi responsif, pengenalan produk baru, pengiriman, fleksibilitas dan kualitas. Integrasi dan proaktivitas menjadi 
paradigma manajemen dalam jangka panjang. Perusahaan yang proaktif akan melakukan integrasi dengan konsumennya 
dan membantu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan mereka. Untuk meraih keunggulan kompetitif, perusahaan harus 
mampu menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif, kualitas tinggi dan waktu tunggu yang pendek. Perusahaan 
inovatif dan proaktif dalam persaingan bisnis. Perusahaan yang berhasil memerlukan kapabilitas untuk mencapai dan 
mengeksplorasi keunggulan kompetitif.  
 
5. Pendekatan Strategik Implementasi Agile Manufacturing  
Agile manufacturing merupakan pilihan strategi yang tepat dalam era digital ekonomi. Untuk mencapai tujuan 
implementasi strategi agile manufacturing, beberapa sub-strategi yang diperlukan mencakup virtual enterprise, rapid-
partnership formation, rapid prototyping, dan aliansi berbasis kompetensi inti. Tanpa strategi yang tepat, teknologi dan 
sistem saja tidak cukup untuk mencapai kondisi agility[18]. Agile manufacturing memerlukan tim multidisiplin yang 
terintegrasi dengan konsumen, supply chain partners, flexible manufacturing, computer-integrated information systems, 
dan modular production facilities.  
 
Virtual organization merupakan integrasi kompetensi inti yang terdistribusi diantara beberapa organisasi dengan rantai 
pasok yang sama dan memfokuskan pada respon cepat dalam pasar, penurunan ongkos produksi, dan peningkatan 
kualitas[17]. Umumnya organisasi secara individu seringkali tidak dapat merespon permintaan pasar secara cepat. Aliansi 
atau kemitraan berbasis pada kompetensi inti perusahaan akan membantu perusahaan memperbaiki fleksibilitas dan 
kemampuan organisasi untuk merespon perubahan yang terjadi.  Strategi atau metode yang tepat seperti komunikasi, 
pelatihan dan pendidikan, aliansi strategik, dapat diadopsi untuk mencapai koordinasi dan integrasi yang efektif [15]. 
 
Organisasi maya memiliki potensi untuk memperbaiki kemampuan merespon lingkungan bisnis yang ada, memperbaiki 
desain produk dan desain proses, mendukung perubahan sistem manufaktur, meningkatkan pelayanan, meningkatkan 
pemahaman akan manufaktur, dan memberikan sarana bagi pelatihan dan penelitian di bidang manufaktur. Pendekatan 
strategik kedua adalah formasi kemitraan. Formasi kemitraan berbasis kompetensi inti dan sistem aliansi merupakan 
fasilitator dalam implementasi agile manufacturing. Formasi kemitraan memerlukan informasi dalam tiga fungsi agile 
manufacturing mencakup pre-qualifying partners, evaluasi desain produk terkait dengan kapabilitas mitra potensial. 
Agile manufacturing mengkombinasikan kekuatan mitra potensial dalam suatu organisasi virtual untuk memenuhi 
permintaan dan kebutuhan pasar[15]. 
 
Rantai pasokan merupakan salah satu contoh pembentukan kemitraan. Rantai pasokan merupakan jaringan kerja global 
untuk menyampaikan produk dan jasa ke konsumen akhir. Pengelolaan sistem rantai pasokan memfokuskan pada aliran 
informasi dan distribusi fisik. Seiring dengan upaya produser, pedagang besar, pedagang eceran mencari cara terbaik dan 
efektif dalam memasarkan produk mereka, mereka memanfaatkan rantai pasokan untuk mengurangi biaya distribusi. 
Rantai pasokan bertujuan untuk mencapai perbaikan fleksibilitas perusahaan dengan menurunkan biaya penyimpanan, 
meningkatkan penjualan, mengontrol material, integrasi fungsi-fungsi pembelian dan penjualan, dan meningkatkan 
kontrol rantai pasokan[18]. Untuk mencapai kondisi agility dalam rantai pasokan, keterlibatan manajemen puncak sangat 
penting untuk mencapai rantai pasok dan logistik yang efektif. Hubungan dengan pemasok dan interaksi antar pemasok 
seharusnya fleksibel dalam hal menyampaikan produk dan jasa dan kemampuan merespon lingkungan bisnis yang ada. 
Agility dalam rantai pasok dapat dicapai dengan mengintegrasikan organisasi, sumber daya manusia (SDM), dan 
teknologi dalam suatu unit yang bermakna dengan memanfaatkan teknologi dan struktur organisasi yang fleksibel untuk 
mendukung SDM yang memiliki ketrampilan, pengetahuan dan motivasi yang tinggi. 
 
Manajemen rantai pasokan dalam suatu perusahaan virtual memerlukan serangkaian kerangka kerja, teknik, dan kriteria 
pengukuran kinerja yang berbeda. Contohnya, hubungan dengan pemasok dalam suatu lean orrganizations berbasis pada 
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penurunan biaya produksi jangka panjang. Strategi atau metode manajemen rantai pasokan dan pengukuran yang tepat 
harus diaplikasikan untuk memperbaiki efektivitas manajemen rantai pasokan dalam suatu agile manufacturing. 
Pengelolaan perubahan lingkungan memerlukan metode sistematik dalam desain produk dan proses. Pendekatan 
sistematik tersebut dikenal dengan Concurrent Engineering (CE). Agile manufacturing memerlukan design support 
system yang memberikan evaluasi engineering designs. 
 
6. Peran Teknologi Informasi Dalam Agile Manufacturing  
Perubahan lingkungan bisnis memiliki dampak yang besar dalam semua aktivitas perusahaan seperti pemesanan, 
perencanaan, pengiriman, dan aktivitas manajemen terkait lainnya seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen 
pemasaran, dan manajemen pelayanan. Untuk tetap bertahan dan bersaing dalam kondisi lingkungan bisnis, perusahaan 
harus menekankan tidak hanya pada produk dengan kualitas tinggi, waktu tunggu yang pendek, dan penurunan biaya, 
tetapi juga pada kemampuan untuk merespon perubahan dalam pasar secara tepat dan cepat, teknologi produksi, dan 
teknologi informasi. Perusahaan yang mengadopsi konsep agile manufacturing akan memiliki kapabilitas bukan hanya 
dalam merespon permintaan konsumen secara cepat dan efisien, tetapi juga memproduksi produk secara 
berkesinambungan yang dapat memuaskan konsumen sehingga mereka dapat meningkatkan pangsa pasar. 
 
Interaksi yang erat dengan konsumen dan pemasok sangat penting ketika perusahaan mengimplementasikan strategi agile 
manufacturing. Untuk mencapai interaksi yang kuat dengan konsumen dan pemasok, perusahaan perlu mengadopsi 
teknologi informasi. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam mengintegrasikan distribusi produk dalam 
perusahaan. Motivasi utama melakukan adopsi teknologi informasi adalah untuk memperbaiki waktu respon terhadap 
permintaan konsumen secepat mungkin dengan mengumpulkan permintaan konsumen secara langsung melalui sistem 
komunikasi on line[19]. Keuntungan utama penggunaan teknologi informasi adalah untuk memperbaiki aktivitas bisnis 
melalui penurunan biaya transaksi dengan melakukan perbaikan kecepatan dan efisiensi pemenuhan pemesanan 
konsumen. 
 
Teknologi agile manufacturing mencakup peralatan dan perlengkapan yang mendukung implementasi strategi, 
sedangkan teknologi informasi mencakup komputer dan software. Kegiatan operasi manufaktur seperti penanganan 
material, assembling, inspeksi memerlukan peralatan manufaktur. Untuk mencapai keberhasilan implementasi agile 
manufacturing, ada beberapa teknologi manufaktur yang harus digunakan dalam perusahaan misalnya robotic untuk 
mengatur pemindahan material dan barang jadi dalam perusahaan, computer-aided design (CAD)/computer-aided 
manufacturing (CAM) yang dibutuhkan ketika produk masih dalam tahap desain produk dan computer numerical control 
(CNC) untuk memproses peralatan.  
 
Untuk memahami pentingnya peran teknologi informasi, akan kita bahas peran teknologi informasi dalam sektor industri, 
misalnya industri otomotif. Perusahaan otomotif harus mempertimbangkan inisiatif strategic seperti sistem agile 
manufacturing untuk dapat bersaing dalam lingkungan global dan merespon dinamika permintaan konsumen. Perusahaan 
otomotif perlu mengimplementasikan agile manufacturing karena penggunaan peralatan dan teknologi canggih akan 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi produksi sehingga menurunkan biaya produksi. Peralatan yang diperlukan terkait 
dengan flexible manufacturing systems (FMSs). Menurut Askin and Standridge[1], FMS merupakan sekumpulan mesin 
computer numerically controlled (CNC) yang mendung suatu workstations yang terhubung dengan suatu sistem 
penanganan material dan dikontrol dalam computer pusat. 
 
Konsep agile manufacturing bisa diimplementasikan tidak hanya dalam sektor industri tetapi juga sektor jasa. 
Contohnya, Ford company yang mengadopsi ide yang disederhanakan dan dapat dipercaya untuk mengelola perusahaan 
mobil (Lovins and Lovins, 1995). Sebuah perusahaan pelayanan mobil (The First Service Inc., Pohang, Korea) di Korea 
mengembangkan suatu telephone-aided car diagnosis dan sistem pemeliharaan dan siap melayani konsumen setiap saat 
mereka melakukan panggilan ke perusahaan tersebut. Perusahaan dating kepada konsumen untuk mengidentifikasi 
masalah konsumen melalui remote diagnostic system. Sistem ini memberikan pelayanan yang cepat dan efektif yang 
menjadi ciri khas agile manufacturing.  
 
Untuk menciptakan kualitas pelayanan yang handal perusahaan berpedoman pada suatu keyakinan bahwa kualitas 
pelayanan sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam mendengarkan suara pelanggan.  Hal ini berarti 
kemampuan serta kepekaan perusahaan dalam menangkap harapan pelanggan akan menentukan baik buruknya kualitas 
pelayanan yang diberikan. Suara pelanggan (the voices of customer) kemudian akan mendapatkan respon  perusahaan 
melaui proses  peningkatan kualitas  pelayanan secara berkelanjutan. 
 
Upaya perusahaan mendengarkan suara-suara pelanggan dilakukan dengan mengembangkan sisten informasi kualitas 
pelayanan. Sistem ini sebenarnya merupakan suatu sistem pendengaran (listening system), yang bekerja secara terus 
menerus,  berusaha mengumpulkan dan mengorek data  dari kelompok-kelompok pelanggan  yang berbeda. Listening 
system  akan menghasilkan  informasi-informasi yang penting  bagi manajemen dalam pengambilan keputusan yang 
berhubungan dengan  usaha peningkatan kualitas pelayanan.  Jadi sistem informasi kualitas pelayanan atau service 
quality information system (SQIS) pada dasarnya  berusaha  mendengarkan suara pelanggan secara sistematik. 
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Melalui pendengaran suara pelanggan secara sistematik  akan membantu memberikan arah  bagi pengambil keputusan  
yang berhubungan dengan atribut pelayanan.  SQIS adalah bagian sistem pelayanan perusahaan  yang berjalan kurang 
baik bisa segera diperbaiki.  Disamping itu, pendengaran suara pelanggan secara sistematik  sangat berguna untuk 
memotivasi manajer  dalam usahanya  menciptakan pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan dan memberikan 
pelayanan dasar pada pelanggan. Tujuan systematic listening  adalah menjadi suatu listening company yang pada 
gilirannya nanti akan menciptakan keunggulan tersendiri bagi perusahaan. 
 
Sistem pendengaran yang sistematik (systematic listening system) harus dibangun  dan dikembangkan  untuk bisa 
mencapai tujuan-tujuannya. Berry dan Parasuraman  melalui artikelnya, Make Listening a Habit dalam World  Excecutive  
Digest, Oktober 1997, mengemukakan  lima dasar yang menjadi pedoman  dalam mengembangkan  sistem pendengaran 
yang sistematik antara lain menilai harapan pelanggan, menitik beratkan  pada kualitas informasi, memperhatikan suara 
pelanggan, menghubungkan kinerja  pelayanan dengan hasil pelayanan, memberikan umpan balik  pada setiap karyawan. 
 
Dasar pertama, menilai harapan pelanggan. Dalam rangka memperbaiki  kualitas pelayanan biasanya  perusahaan hanya  
mengukur persepsi  pelanggan. Sangat jarang perusahaan yang menyertakan harapan pelanggan. Semestinya  perusahaan 
juga memasukkan  harapan pelanggan atas  pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang dimaksud di sini adalah  
mencakup segala sesuatu  yang  diinginkan oleh pelanggan dan apa yang mereka anggap cukup atas  pelayanan yang 
diberikan. Harapan pelanggan  akan memberikan  arah pada perusahaan  untuk menilai (rating) persepsi pelanggan. 
 
Dasar kedua, menitik beratkan  pada kualitas informasi. Untuk  melakukan evaluasi  informasi, perusahaan seharusnya  
mengetahui apakah  informasi tersebut bersifat relevan,  jelas, berguna, dapat dimengerti, bisa dipercaya, dan tepat 
waktu. Kualitas informasi  yang relevan akan  mengarahkan pengambilan keputusan  secara tepat dan memberikan 
informasi secara dinamis. Output sistem informasi  menggambarkan  apa yang penting dan apa yang kurang penting  
dalam pelayanan. Kualitas informasi juga dapat menjadi dasar perencanaan  dalam merancang sistem  yang lebih baik, 
lebih familiar dan menyajikan data  yang jelas bagi users  (pengguna). 
 
Dasar ketiga, memperhatikan suara pelanggan.  Melalui survei pelanggan, bisa diketahui  perubahan selera, harapan, dan 
kebutuhan konsumen, yang akan  memberikan gambaran  mengenai  beberapa hal yang terkait dengan kualitas. Dasar 
keempat, menghubungkan kinerja  pelayanan dengan hasil pelayanan Untuk  mengetahui pengaruh kinerja pelayanan 
terhadap hasilnya perusahaan harus melakukan perhitungan  atas pendapatan  yang hilang akibat ketidakpuasan 
pelanggan, pelanggan yang tidak melakukan pembelian ulang, dan membuat standar hubungan  kesetiaan pelanggan  
dengan kecenderungan  pelanggan untu pindah.  Dasar kelima, memberikan umpan balik  pada setiap karyawan. 
Informasi dari pengguna produk sangat diperlukan untuk bisa menghasilkan  produk yang tepat sesuai dengan keinginan 
dan kebutuhan konsumen, demikian juga dalam mendisain sistem informasi kualitas pelayanan (SQIS), kebutuhan 
informasi dari pengguna SQIS sangat diperluka. Sistem ini harus bisa menjembatani  perbedaan informasi yang 
diperlukan  karyawan  dengan apa, bagaimana, dan kapan mengkomunikasikan informasi tersebut. 
 
7. Penutup 
Perubahan dalam lingkungan bisnis ditunjukkan oleh makin kompetitifnya persaingan bisnis dan makin bervariasinya 
permintaan konsumen menjadi motivator bagi perusahaan untuk mengadopsi strategi agile manufacturing. Terdapat tiga 
dimensi penting dalam persaingan bisnis saat ini yaitu harga, kualitas, dan waktu. Untuk mencapai kesuksesan dalam 
lingkungan bisnis yang dinamis dan tidak dapat diprediksi, perusahaan harus bisa memperbaiki produktivitas dalam 
setiap aktivitas organisasi. Strategi agile manufacturing merupakan solusi bagi perusahaan untuk merespon perubahan 
yang tidak dapat diprediksi. Agile manufacturing merupakan metode yang diterapkan dalam perusahaan yang 
berdasarkan kapabilitas dan sumber keunggulan kompetitif perusahaan untuk merespon lingkungan  yang dinamis dan 
makin kompetitif dan tuntutan konsumen akan produk dan jasa yang diberikan oleh perusahaan. Untuk mencapai tujuan 
implementasi strategi diperlukan beberapa sub strategi seperti virtual enterprise, rapid-partnership formation, rapid 
prototyping, dan temporary alliances based on core competencies. Teknologi informasi merupakan fasilitator yang 
dibutuhkan dalam implementasi strategi agile manufacturing. Keuntungan utama penggunaan teknologi informasi adalah 
untuk memperbaiki operasi bisnis melalui penurunan biaya transasksi dengan memperbaiki kecepatan dan efisiensi dalam 
memenuhi pemesanan yang diterima perusahaan. Teknologi agile manufacturing mencakup peralatan dan perlengkapan 
yang mendukung implementasi strategi, sedangkan teknologi informasi mencakup computer dan software. Dengan 
penggunaan teknologi informasi perusahaan perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. 
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