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IBI KKG - QUIZ SIM PRA UTS GNL TA.2017/2018 
 

Soal Pilihan berganda : Bobot 50 % (pilihlah jawaban yang paling benar) 
1. Dalam lima tekanan persaingan model Porter, cyber storage/google drive termasuk : 

a. New market entrance 

b. Existing Competitor 

c. Substitute products/services 

d. New to the world 

e. Innovation products/services 

2. Dalam upaya untuk mengurangi biaya perjalanan, banyak perusahaan, baik besar maupun 

kecil, yang mengadopsi konferensi video dan teknologi web conferencing. Pilih jawaban yg 

sesuai dengan pernyataan di atas : 

a. Virtual calling 

b. Virtual meeting  

c. Virtual gamming 

d. Virtual world 

e. Jawaban salah semua 

3. Informasi yang ditujukan untuk pimpinan tingkat bawah di dalam organisasi adalah bersifat  

: 

a. Kuantitatif 

b. Kualitatif 

c. Semi kualitatif 

d. Semi kuantitatif 

e. Kuantitatif dan kualitatif 

4. Proses pencarian otomatis untuk mengungkapkan  pola dan tren tersembunyi dalam 

aktifitas bisnis yang telah lewat untuk melihat informasi yang tersembunyi : 

a. OLTP 

b. OLAP 

c. Data mining 

d. Datawarehouse 

e. Querying 

5. Aplikasi-aplikasi  bisnis yg dijalankan pada Smartphone berbasis sistem operasi adalah : 

a. CRM 

b. E-business 

c. M-commerce 

d. Mobile apps 

e. Front-end 

6. Hubungan Antara Teknologi dan Organisasi Yang Saling Menyesuaikan dapat 

menimbulkan konsekwensi : 

a. Teknologi 
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b. Tugas 

c. Orang 

d. Struktur 

e. Jawaban a, b,c dan e 

7. Pertumbuhan data sangat cepat sehingga data bertambah dalam jumlah yang sangat banyak 

dalam kurun waktu relatif singkat : 

a. Velocity 

b. Valuasi 

c. Verity 

d. Vulkanisme 

e. Volume. 

8. Sistem informasi (SI) www.sss.kwikkiangie.ac.id yang bisa diakses oleh mahasiswa KSB 

untuk melakukan pengisian KRS secara online, termasuk SI. 

a. MIS 

b. TPS 

c. DSS 

d. ESS 

e. BI 

9. Jaringan Internet yang yang hanya bisa diakses oleh anggota adalah : 

a. Extranet 

b. Internet 

c. Intranet 

d. Ethernet 

e. Jawaban a dan b 

10. Sistem informasi yang menjaga hubungan yang lebih baik antara perusahaan dengan 

pelanggan adalah : 

a. DSS 

b. MIS 

c. TPS 

d. ESS 

e. CRM 

11. Apa yang dimaksud dengan  Tantangan dan Peluang dari Globalisasi : Dunia Yang 

Semakin Datar 

a. Organisasi yang semakin banyak karyawanya. 

b. Organisasi yang tingkatannya semakin pendek. 

c. Organisasi yang tingkatannya semakin tinggi. 

d. Organisasi yang lokasi bisnisnya semakin banyak. 

e. Jawaban salah semua 

12. Penggunaan teknologi digital dan Internet untuk menjalankan keseluruhan proses bisnis 

di dalam perusahaan, adalah : 
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a. E-commerce 

b. E-business 

c. E-digital 

d. E-trading 

e. E-market 

13. MIS  menghasilkan laporan yang bersifat : 

a. Priodik dan Khusus 

b. Sewaktu-waktu dapat disediakan 

c. Tidak terjadual dan hanya sekali 

d. Prediksi masa yang akan datang 

e. Setiap waktu dan tiba-tiba 

14. Dibawah ini Fungsi utama sistem  informasi   Kecuali........ : 

a. Pengambilan keputusan 

b. Perencanaan 

c. Penjaminan 

d. Pengendalian manajemen  

e. Kolaborasi 

15. Sistem perusahaan (ERP)  adalah sistem yang mengintegrasikan : 

a. SDM dan Pemasaran 

b. Manufaktur dan Keuangan 

c. Sistem informasi, teknologi informasi dan manajemen 

d. Fungsi penjualan dan keuangan 

e. Fungsi-fungsi di dalam organisasi 

16. Pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan-perbuatan yang di 

lakukan oleh manusia untuk dikatakan baik atau buruk, dengan kata lain aturan ataupun 

pola-pola dari tingkah laku yang di hasilkan oleh akal manusia. Adalah : 

a. Hukum 

b. Etika 

c. Moral  

d. Sosial 

e. Jawaban b dan c 

17. Dalam lima dimensi moral : Bagaimana hak kekayaan intelektual  dapat dilindungi 

dalam masyarakat dijital serta melacak kepemilikan hak, adalah : 

a. Hak dan kewajiban informasi.  

b. Kepemilikan hak dan kewajiban. 

c. Akuntabilitas dan Pengendalian. 

d. Kualitas system. 

e. Kualitas hidup. 
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18. Proses ekstraksi berupa informasi dan pengetahuan yang  berguna dari sejumlah besar 

sumber data teks, seperti dokumen, Doc, PDF, email, chat, media sosial dan sumber 

lainnya.  Adalah : 

a. Data mining 

b. Web mining 

c. Text mining 

d. Web content mining 

e. Jawaban b dan c 

19. Penggunaan hak cipta yang tidak syah dan software dibajak. Ini merupakan isu : 

a. Sosial 

b. Etika 

c. Hukum 

d. politik 

e. Sosial dan etika 

20. Perangkat lunak yang memungkinkan sebuah organisasi untuk memusatkan data, 

mengelola secara efisien, dan memberikan akses ke data yang disimpan oleh program 

aplikasi,  adalah : 

a. DBMS 

b. Database 

c. Datamining 

d. Datawarehouse 

e. Datashare 

21. Etika dalam dunia nyata berkaitan dengan Teknologi informasi : 

a. Karyawan menggunakan komputer kantor. 

b. Teknologi informasi menggantikan manusia. 

c.  Karyawan diawasi dalam menggunakan Internet. 

d.  Ruang tunggu di pasangi CCTV 

e. Jawaban b dan c 

22. Fungsi Sistem Informasi di dalam perusahaan atau organisasi adalah mengelola : 

a. Datawarehouse  

b. Bahan baku 

c. Informasi 

d. Produk 

e. Databank 

23. SI yang menghasilkan keputusan semi terstruktur adalah tipe sistem informasi: 

a. TPS 

b. DSS 

c. ESS 

d. MIS 

e. ERP 
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24. Yang mana yang termasuk proses bisnis : 

a. Standar sistem  

b. Aplikasi 

c. Sistem Operasi Prosedur 

d. Sistem informasi 

e. Sistem operasi 

25. Contoh aplikasi cloud sotrage adalah : 

a. Google map 

b. Google docs 

c. Google drive 

d. Google Insight 

e. Google form 

26. Dalam Strategi Sistem Informasi Berkaitan Dengan Tekanan Persaingan, Layanan 

web www.sss.kwikkiangie.ac.id yang dimaksudkan untuk melayanai mahasiswa secara 

online termasuk strategi  : 

a. Keunggulan biaya 

b. Difrensiasi produk 

c. Menguatkan hubungan dengan pelanggan. 

d. Berfokus pada peluang pasar. 

e. Produktifitas. 

27. Teknologi  Informasi merupakan gabungan dari ........ : 

a. Data, information  data management dan networking 

b. Hardware, software, data management dan networking 

c. Input, Output, data management dan networking 

d. Database, networking, input, proses, output 

e. Teknologi dijital, Database, networking, Hardware 

28. Contoh laporan yang dihasilkan DSS adalah. 

a. Prediksi penjualan bulan April 2017 

b. Laporan Penjualan tahun  2016 

c. Mahasiswa yang menerima beasiswa semester genap 2013-2014 

d. Penjualan barang-barang yang tidak laku bulan Januari 2016 

e. Rekapitulasi penjualan barang bulan September 2015  

29. BI adalah aplikasi yang mengolah data menjadi pengetahuan, tahapnya adalah : 

a. Data dikumpulkan, disimpan, diolah, hasilnya disebarkan 

b. Data dikumpulkan, disimpan, dianalisis, hasilnya disebarkan 

c. Data dikumpulkan, disimpan, diprediski, hasilnya disebarkan 

d. Data dikumpulkan, disimpan, diprospek, hasilnya disebarkan 

e. Data dikumpulkan, disimpan, dibersihkan, hasilnya disebarkan 

30. Front-end adalah sistem atau aplikasi : 

a. Yang berinteraksi dengan pelanggan di dalam maupun di luar perusahaan 
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b. Yang berinteraksi dengan perusahaan lain 

c. Yang menghubungkan fungsi-fungsi di dalam organisasi. 

d. Yang menghunungkan dengan pemasok 

e. Yang berinteraksi dengan rekanan  

31. “Sistem informasi (SI)  dapat meratakan organisasi (organization flattern)”, maksudnya : 

a. SI dapat memproduksi informasi lebih baik 

b. SI dapat menambah tingkatan dalam organisasi 

c. SI dapat meningkatkan kualitas informasi 

d. SI dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan pelanggan 

e. SI dapat mengurangi tingkatan dalam organisasi. 

32. Teknologi Utama dalam Jaringan Digital, adalah : 

a. Client/server computing 

b. Packet switching 

c. TCP/IP and connectivity 

d. Jawaban a, b dan c 

e. Jawaban  b dan c 

33. Apa yang dimaksud dengan Wide Area Nettwork ?, 

a. Jaringan di dalam perusahaan yang menghubungkan kantor pusat dan cabang-

cabangnya. 

b. Jaringan di dalam perusahaan yang menghubungkan kantor pusat dan pabrik. 

c. Jaringan yang menghubungan bagian-bagian di dalam perusahaan. 

d. Jaringan yang menghubungan bagian-bagian di dalam dan di luar perusahaan. 

e. Jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas yang mencakup sebuah negara atau benua. 

34. Manakah dibawah ini yang bukan Jaringan nirkabel : 

a. Blutooth 

b. Wi-fi 

c. Wi-Max 

d. NFC 

e. LAN 

35. Teknologi mentransfomasikan suara dalam bentuk digital dengan menggunakan packet 

switching, adalah  

a. VoIP 

b. Gateway 

c. IP netword 

d. Voice command 

e. Jawaban a dan b benar 

36. Proses ekstraksi database internal dan database eksternal ke dalam suatu sumber data, 

adalah : 

a. Data warehouse 

b. Database. 

c. Data mining. 
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d. Big data   

e. Data center 

37. Cara lain untuk memfasilitasi analisis data yang besar adalah dengan menggunakan  

memori komputer, dengan memanfaatkan memori utama komputer (RAM) untuk 

penyimpanan data, adalah : 

a. In-Memory Computing  

b. Cloud computing 

c. Science computing 

d. Distributed computing 

e. Jawaban b dan d benar 

38. Sistem yang melakukan penyimpanan dan analisis data dalam beragam bentuk/format, 

berjumlah besar dan pertambahan data yang sangat cepat, adalah : 

a. Database 

b. Datawarehouse 

c. Big Data 

d. Data mart 

e. Data cyber 

39. Proses ekstraksi berupa informasi dan pengetahuan yang  berguna dari sejumlah besar 

sumber data teks, seperti dokumen teks, Doc, PDF, email, chat, teks media sosial dan 

sumber teks yang lain, adalah : 

a. Olap 

b. Datamining 

c. Text mining 

d. Web mining 

e. Query 

40. Sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahan manufaktur maupun jasa yang 

berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan 

aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan, adalah :   

a. CRM 

b. SRM 

c. ERP 

d. EIS 

e. BI 

41. Aplikasi dan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan 

menyediakan akses ke data guna membantu penggunanya mengambil keputusan bisnis 

secara lebih baik adalah ........... 

a. Data Warehouse 

b. Bussiness Intelligence 

c. Data Mart 

d. Big Data 

e. Data Mining  
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42. Teknik penggalian informasi dari kumpulan data yang ada untuk menentukan pola dan 

memprediksi hasil masa depan dan tren adalah ............ 

a. Predictive analitycs 

b. Web analitycs 

c. Bussiness analitycs 

d. Text mining analitycs 

e. Forcase analitycs 

 

43. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam Bussiness Analitycs Web Mining adalah:  

a. Web content mining 

b. Web structure mining  

c. Web usage mining 

d. Web Browser dan Web Blog 

e. Hanya jawaban point d 

 

44. Jumlah total informasi digital yang dapat dikirim melalui media  telekomunikasi diukur 

dalam bit per detik (bps).adalah............... 

a. Broadband 

b. Bandwidth 

c. Wireless 

d. Wifi 

e. bluetooth 

 

45. Sebuah sistem dengan standar yang telah disepakati bersama untuk menyimpan, mencari, 

memformat, dan menampilkan informasi dengan menggunakan arsitektur klien/server 

adalah….. 

a. www 

b. website 

c. webbase 

d. web service 

e. ebussiness 

 

46. Di bawah ini yang tidak termasuk Wireless computer networks and Internet access 

adalah........ 

a. Bluetooth, personal area network. Wi-Fi (wireles Fidelity), LAN nirkabel 

b. Wi-Fi and wireless Internet access, LAN nirkabel dengan akses Internet 

c. WiMax, Wordwide Interoprability For Microwafe Access 

d. Layanan Seluler Broadband Nirkabel, EVDO Evolution Data Optimize 

e. Share it 
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47. Teknologi ....... dapat mengambil informasi tentang orang-orang dari sumber yang berbeda 

dari informasi yang terselubung. Misalnya, teknologi ini dapat menemukan calon 

karyawan di sebuah kasino,sebuah  nomor telepon yang diduga digunakan oleh pelaku 

criminal serta mengirimkan pesan kepada bagian personalia. 

a. NANO 

b. NORA 

c. NIRA 

d. NAURA 

e. NORMA 

 

48. Termasuk Hak Kekayaan: Kekayaan Intelektual (Intellectual property) 

a. Rahasia dagang, setiap formula, perangkat, pola, atau kompilasi data yang digunakan 

untuk tujuan bisnis. 

b. Hak cipta, hak yang dijamin oleh undang-undang unatuk pencipta karya intelektual 

dari tindakan duplikasi. 

c. Hak paten, mengijinkan pemiliknya melalukan monopoli eksklusif terhadap ide dari 

penenemuannya. 

d. Tantangan bagi hak kekayaan intelektual, penyebaran kontek dijital melalui Internet  

mempersulit perlindungan terhadap kekayaan intelektual. 

e. Jawaban Point a,b,c,d benar semua 

 

49. Tiga sumber kualitas sistem yang buruk yaitu….... 

a. Kelemahan/kesalahan sistem 

b. Kegagalan perangkat keras dan fakor lainnya 

c. Kualitas data yang buruk. 

d. Jawaban point a dan b benar 

e. Jawaban point a, b, c semua benar 

 

50. RFID (Radio Frequency  Identification) dimanfaatkan untuk tracking dan tags barang dan 

jasa seperti di area............. 

a. eTol 

b. Supply chain inventory 

c. eTicketing 

d. Warehouse 

e. semua benar 
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Soal Kasus : Bobot 50 % 

TI Membantu Starbucks Dalam Menemukan Cara Baru Dalam Bersaing 

Starbucks Corporation adalah sebuah Retailer kopi dan jaringan kedai kopi global asal 

Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai 

kopi terbesar di dunia,dengan 20.336 kedai di 61 negara, termasuk 13.123 di Amerika Serikat, 

1.299 di Kanada, 977 di Jepang, 793 di Britania Raya, 732 di Cina, 473 di Korea Selatan, 363 di 

Meksiko, 282 di Taiwan, 204 di Filipina, dan 164 di Thailand. 250 di Indonesia (tahun 2016). 

Selama bertahun-tahun, Starbucks tumbuh di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia, 

membuka waralaba pada tingkat yang mengesankan. Dari 2002 sampai 2007 saja, perusahaan telah 

meningkatkan tiga kali lipat gerainya di seluruh dunia. Starbucks menawarkan pengalaman unik : 

khusus kopi dan minuman berkualitas tinggi, pelayan yang ramah dan berpengetahuan, bersahabat 

kepada pelanggannya. Ini adalah formula kemenangan selama bertahun-tahun dan memungkinkan 

Starbucks untuk mematok  harga yang premium. 

 Selama krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 2008, keuntungan jatuh. Pelanggan 

mengeluh bahwa perusahaan telah kehilangan ciri khas, cita rasa lokalnya dan telah menjadi lebih 

seperti penjual makanan cepat saji. Banyak  pecinta kopi mencari alternatif yang lebih murah 

seperti McDonald dan Dunkin's Donuts.  Pada akhir tahun 2008 saham Starbucks turun  lebih dari 

50 persen. Starbucks mengambil kesempatan untuk merombak usahanya dengan menggunakan 

beberapa strategi yang berbeda. Pertama, perusahaan mengubah teknologinya dan berusaha untuk 

mengintegrasikan proses bisnis dengan teknologi nirkabel dan standar perangkat mobil (smart 

phone). Ketimbang meniru yang dilakukan pesaingnya, Starbucks secara agresif melakukan 

strategi diferensiasi produk, yang menekankan pada minuman berkualitas kualitas tinggi dan 

layanan yang ramah dan eifisen. Pada saat yang sama, Starbucks melakukan perampingan usaha 

dan  sedapat mungkin menghilangkan hal-hal yang tidak efisien.  

Ketika Starbucks berusaha meningkatkan pengalaman pelanggannya, hampir  sepertiga 

dari pelanggannya adalah pengguna aktif dari perangkat mobil. Perusahaan berencana untuk 

menerapkan beberapa fitur dan perbaikan yang menarik bagi  pelanggan pada segmen ini.  

Pertama, Starbucks menerapkan teknologi yang memungkinkan pelanggan untuk membayar lewat 

aplikasi smartphone. Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem Kartu Starbucks, yang memungkinkan 

pelanggan membayar dengan kartu pra-bayar yang dapat diisi ulang dan di setiap cabang 

Starbucks. ketika pelanggan melakukan pembelian, kasir memindai kode bar yang ditampilkan di 

perangkat mobile, dan akan mengurangi saldo nominal. Menurut pelanggan pembayaran dengan 

cara  menggunakan ini aplikasi ini, jauh lebih cepat daripada cara pembayaran tradisional. 15 bulan 

semenjak sistem sistem pembayaran tersebut digunakan telah memproses sebanyak 42 juta 

transaksi.  

Banyak dari pelanggan Starbucks yang paling setia secara teratur menghabiskan waktu 

dengan menggunakan jaringan Wi-Fi yang ditawarkan di setiap toko. Mayoritas pelanggan juga 

menggunakan perangkat mobil yang terhubung jaringan Wi-Fi di dalam toko. Menyadari hal ini, 

Starbucks meluncurkan apa yang disebutnya Starbucks Digital Network, sebuah portal yang 

dirancang khusus untuk perangkat mobil yang berbeda dengan Web browser tradisional. Situs 

tersebut  ditujukkann untuk semua perangkat mobil utama (iOS, Android, dan BlackBerry), dan 

merespon kemampuan perangkat multi-touch seperti iPad. Situs Starbucks Digital Network 

dikembangkan dalam kemitraan dengan Yahoo dan fungsi sebagai konten Portal. pelanggan 

Starbucks menggunakan situs ini akan memperolah akses Wall Street Journal gratis, download 

iTunes gratis, dan berbagai macam konten lainnya. Situs ini akan mengintegrasikan dengan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_jaringan_kedai_kopi
https://id.wikipedia.org/wiki/Seattle
https://id.wikipedia.org/wiki/Kedai_kopi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kedai_kopi
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Foursquare, situs jejaring sosial berbasis lokasi untuk perangkat mobil. pengaturan ini akan 

memungkinkan pengguna untuk memeriksa dan menerima poin hadiah dari pengguna situs web 

Starbucks. Karena Starbucks memiliki anggota yang aktif check-in di Foursquare, fitur ini menjadi 

populer dikalangan pelanggan.  

Daripada menayangkan iklan di situsnya, Starbucks memilih untuk menawarkan situs 

bebas dari iklan, berharap bahwa penawaran dengan penyedia konten akan memberi keuntungan. 

Meskipun situs Starbucks Digital Network tidak menguntungkan, analis menyarankan bahwa situs 

tersebut merupakan cara yang efektif untuk untuk meningkatkan hubungan  yang paling berharga 

dengan pelanggan dan penggunaan standar mobile digital untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan. Selain pembenahan bisnis untuk lebih melayani kebutuhan pengguna telpon seluler, 

Starbucks telah melakukan upaya terpadu untuk  menjadi lebih efisien, mengurangi pemborosan, 

dan menghemat waktu dalam melayani pelanggannya.   

Untuk menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik. Starbucks merampingkan proses 

bisnis disetiap gerai sehingga barista tidak perlu membungkuk untuk menyendok kopi, yang 

mengurangi waktu tunggu, dan temuan cara untuk mengurangi jumlah waktu setiap karyawan 

menghabiskan membuat minuman. Starbucks menciptakan tim kecil 10 orang yang tugasnya 

adalah untuk mengunjungi waralaba di negara lain dan melatih mereka teknik-teknis praktis dan 

ringkas yang dibuat oleh sistem produksi mobil Toyota. Biaya tenaga kerja gerai Starbucks $2,5 

miliar berjumlah 24 persen dari pendapatan tahunan. Jika Starbucks mampu mengurangi waktu 

setiap karyawan dalam membuat minuman, maka perusahaan dapat membuat lebih banyak 

minuman dengan jumlah yang sama pekerja atau dengan pekerja lebih sedikit. Atau, Starbucks 

bisa menggunakan penghematan waktu untuk memberikan barista lebih banyak waktu untuk 

berinteraksi dengan pelanggan dengan harapan meningkatkan pengalaman minum kopi di 

Starbucks. Teknologi nirkabel memperbaiki upaya Starbucks dalam menyederhanakan proses 

bisnisnya. Manajer wilayah/distrik menggunakan jaringan nirkabel di dalam toko untuk 

menjalankan operasi gerai dan terhubung ke sistem Starbucks yang dilengkapi dengan Wi-Fi 

melalui laptop. Sebelum teknologi nirkabel diterapkan, manajer distrik yang mengawasi sekitar 10 

gerai untuk mengawasi kinerja,  meninjau operasinya, mengembangkan daftar item untuk 

ditindaklanjuti, dan kemudian pergi ke Starbucks kantor regional untuk mengajukan laporan dan 

mengirim e-mail. Alih-alih menjalankan bisnis dari bilik di kantor pusat regional, manajer distrik 

Starbucks dapat melakukan sebagian besar pekerjaan mereka sambal duduk di meja di salah satu 

gerai. Waktu yang dihemat dari pergi bolak-balik ke kantor regional dapat digunakan untuk 

mengamati bagaimana karyawan melayani pelanggan. Melalui teknologi Wi-Fi, Starbucks untuk 

meningkatkan kehadiran manajer distrik sebesar 25 persen tanpa memberi tambahan manajer.  

Pada tahun 2008 dan 2009, pelemahan ekonomi memaksa Starbucks menutup 900 

gerainya, menegosiasi ulang beberapa kontrak sewa, memotong harga pada beberapa item, dan 

mulai menawarkan harga diskon, seperti sandwich untuk sarapan dan minuman sebesar $ 3,95. 

Pengurangan biaya memungkinkan untuk Starbucks untuk menawarkan harga-harga yang lebih 

rendah. Gerai makanan cepat saji besar sudah menggunakan teknik ini. Sementara beberapa barista 

telah menolak perubahan, dan analis skeptis bahwa perubahan akan bertahan. CEO Starbucks 

Howard Schultz mengatakan bahwa "sebagian pengurangan biaya dicapai melalui cara baru dalam 

beroperasi dan melayani pelanggan". Waktu dan uang yang dihemat memungkinkan perusahaan 

meningkatkan bubungan yang baik pelanggan. Pada 2011, Starbucks telah kembali keprofitabilitas 

dan pertumbuhan berkelanjutan, dengan rencana untuk membuka 500 toko baru, sebagian besar 

karena keberhasilan setiap perubahan ini. 
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Pertanyaan Kasus: 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Internet, Intranet, dan Extranet. Apakah Starbcuks 

menggunakan ketiganya?, Jelaskan masing-masing berdasarkan kasus. 
 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teknologi nirkabel dan berikan contohnya juga. Apakah 
Starbucks menggunakan teknolgi nirkabel?, jelaskan jawaban anda. 

 
3. Sebutkan dan jelaskan Strategi Sistem Informasi Berkaitan Dengan Tekanan Persaingan. 

Jelaskan Strategi apa saja yang diterapkan oleh Starbucks. 
 

4. Bagaimana cara Starbucks berusaha untuk meningkatkan pengalaman pelanggannya? 

 

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan proses bisnis. Jelaskan juga hasil apa yang dicapai 
Starbucks dalam memperbaikai proses bisnisnya. 
 

6. Jelaskan bagaimana Tujuan bisnis strategis dari Starbucks! 
7. Jelaskan Keunggulan operasional  Starbucks yang di berikan kepada pelanggan dan internal 

perusahaan? 

8. Dalam hal Produk, Jasa dan Model bisnis baru apakah Starbucks memilikinya? Jelaskan! 

9. Apakah Starbucks memiliki Hubungan pelanggan dan pemasok yang loyal? Jelaskanlah!. 

10. Bagaimana Starbucks Mengambil keputusan yang semakin baik pada level Bisnis 

Operasional, Manajemen Operasional, Strategis, jelaskan jawaban anda! 

11. Sesuai dengan Forter Model Keunggulan bersaing (Competitif Advanted) apa yang dimiliki 

Starbucks? Bagaimana proses sistem informasinya? Dan apa yang di dapat Starbucks? 

Jelaskan  

12. Menurut anda apakah Kelangsungan usaha Starbucks dalam 5 tahun kedepan masih 
bertahan? Jelaskan dengan argumentasi anda!  

13. Gunakan gambar dibawah ini  dan berikan point keterangan terkait kasus Starbucks 
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