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Abstrak 

 

Salah satu program pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang dilakukan pemerintah adalah 

peningkatan kualitas terhadap pelayanan publik. UPT Balai Pengembangan Instrumentasi (UPT BPI) merupakan 

salah satu unit Eselon III di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang salah satu tugasnya adalah 

melaksanakan layanan jasa di bidang kalibrasi. Permasalahan layanan jasa di UPT BPI LIPI selama ini masih 

bersifat manual sehingga layanan terhadap publik masih berjalan lambat, tidak ada kepastian waktu dan biaya,  

serta sistem birokrasi layanan yang agak rumit. Dengan adanya model layanan jasa berbasis e-Commerce, UPT 

BPI LIPI diharapkan mampu melayani publik secara cepat, tepat waktu, transparan, sistem layanan yang 

sederhana, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tahapan metode penelitian adalah melakukan analisis 

SWOT terhadap rencana penerapan e-Commerce, melakukan analisis kebutuhan sistem layanan jasa kalibrasi 

berbasis e-Commerce, perancangan Context Diagram,  rancang bangun aplikasi, dan pengujian prototype 

layanan jasa kalibrasi berbasis e-commerce untuk versi desktop dan mobile. Makalah ini menghasilkan model 

rancangan layanan jasa kalibrasi berbasis e-Commerce untuk peningkatan kualitas terhadap pelayanan publik di 

UPT BPI LIPI.  

 

Kata Kunci: e-Commerce,  amalisa SWOT, data flow diagram.  

 

1. Pendahuluan 

Salah satu program pelaksanaan reformasi 

birokrasi yang saat ini sedang dilakukan pemerintah 

adalah peningkatan kualitas terhadap pelayanan 

publik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan 

harapan masyarakat. Salah satu target yang ingin 

dicapai melalui program ini adalah meningkatnya 

kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, seperti 

transparan dalam biaya layanan, kecepatan dalam 

layanan, ketepatan waktu, sederhana, aman, 

terjangkau dan memiliki kepastian
[1]

. 

UPT Balai Pengembangan Instrumentasi (UPT 

BPI) merupakan salah satu unit Eselon III di 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang 

salah satu tugasnya adalah melaksanakan layanan 

jasa di bidang kalibrasi
[2]

. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa 

pegawai dan pelanggan UPT BPI LIPI, sistem 

layanan jasa kalibrasi masih bersifat manual sehingga 

layanan terhadap publik masih berjalan lambat, tidak 

ada kepastian waktu dan biaya,  serta sistem birokrasi 

layanan yang agak rumit. Hal ini tentu saja tidak 

sejalan dengan program Reformasi Birokrasi yang 

tengah dijalankan Pemerintah.   

Dengan adanya model layanan jasa berbasis e-

commerce, UPT BPI LIPI diharapkan mampu 

melayani publik secara cepat, tepat waktu, 

transparan, sistem layanan yang sederhana, dan tidak 

terbatas oleh ruang dan waktu. 

  

2. Pembahasan 

2.1. Teori 

Definisi dari e-Commerce sangat beragam, 

tergantung dari perspektif atau kacamata yang 

memanfaatkannya. Association for Electronic 

Commerce secara sederhana mendifinisikan e-

Commerce sebagai mekanisme bisnis secara 

elektronis. CommerceNet, sebuah konsorsium 

industri, memberikan definisi yang lebih lengkap, 

yaitu penggunaan jejaring komputer (komputer yang 

saling terhubung) sebagai sarana penciptaan relasi 

bisnis. Tidak puas dengan definisi tersebut, 

CommerceNet menambahkan bahwa di dalam E-

Commerce terjadi proses pembelian dan penjualan 

jasa atau produk antara dua belah pihak melalui 

internet atau pertukaran dan distribusi informasi antar 

dua pihak di dalam satu perusahaan dengan 

menggunakan intranet
[3]

.  

Sementara Amir Hartman dalam bukunya “Net-

Ready” (Hartman, 2000) secara lebih terperinci lagi 

mendefinisikan e-Commerce sebagai suatu jenis dari 

mekanisme bisnis secara elektronis yang 

memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis 



individu dengan menggunakan internet sebagai 

medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua 

buah institusi (B-to-B) maupun antar institusi dan 

konsumen langsung (B-to-C)
[4]

. 

Menurut Turban, E-commerce dapat diartikan 

sebagai sebuah proses membeli dan menjual atau 

pertukaran produk, layanan-layanan dan informasi 

melalui jaringan komputer, termasuk di dalamnya 

internet. Ini berangkat dari ide dasar e-commerce 

yaitu mengotomatisasi sebanyak mungkin proses 

bisnis di dalam suatu organisasi
[5]

. 

Peter Fingar mengungkapkan bahwa pada 

prinsipnya E-Commerce menyediakan infrastruktur 

bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses 

bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa 

harus menghadapi rintangan waktu dan ruang (time 

and space) yang selama ini menjadi isu utama. 

Peluang untuk membangun jejaring dengan berbagai 

institusi lain tersebut harus dimanfaatkan karena 

dewasa ini persaingan sesungguhnya terletak pada 

bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan 

e-Commerce untuk meningkatkan kinerja dalam 

bisnis inti yang digelutinya 
[6]

. 

Ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh 

pelanggan di dunia maya (arena transaksi yang 

terbentuk karena adanya jaringan internet). Pertama 

adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang 

diiklankan oleh perusahaan terkait melalui website-

nya (Online Ads). Kedua adalah mencari data atau 

informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan 

dengan proses transaksi bisnis atau dagang (jual beli) 

yang akan dilakukan. Jika tertarik dengan produk 

atau jasa yang ditawarkan, pelanggan dapat 

melakukan transaksi perdagangan dengan dua cara. 

Cara pertama adalah secara konvensional (Standard 

Orders) seperti yang selama ini dilakukan, baik 

melalui telepon, faks, atau langsung datang ke tempat 

penjualan produk atau jasa terkait. Cara kedua adalah 

melakukan pemesanan secara elektronik (Online 

Orders), yaitu dengan menggunakan perangkat 

komputer yang dapat ditemukan dimana saja (rumah, 

sekolah, tempat kerja,warnet, dsb)
[3]

.  

Setelah aktivitas tukar-menukar informasi 

dilakukan, proses bisnis selanjutnya adalah 

melakukan pemesanan produk atau jasa secara 

elektronik. Dua pihak yang bertransaksi sudah 

selayaknya harus melakukan aktivitas perjanjian 

tertentu, sehingga proses pembelian dapat dilakukan 

dengan sah, benar, dan aman. Pembelian antara dua 

entiti bisnis biasanya dilakukan melalui jaringan 

tertentu seperti EDI (Electronic Data Interchange) 

atau ekstranet. Di dalam proses bisnis ini, ada empat 

aliran entiti yang harus dikelola dengan baik, yaitu 

flow of goods (aliran produk); flow of information 

(aliran informasi); flow of money (aliran uang); dan 

flow of documents (aliran dokumen). Fasilitas E-

Commerce yang ada harus dapat mensinkronisasikan 

keempat aliran tersebut, sehingga proses transaksi 

dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan terkontrol 

dengan baik
[3]

. 

 

2.2. Metodologi 

Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah melakukan analisis SWOT terhadap 

rencana penerapan e-Commerce di salah satu instansi 

pemerintah, yaitu di UPT BPI LIPI.  

Tahap selanjutnya melakukan analisis kebutuhan 

sistem layanan jasa kalibrasi berbasis e-Commerce. 

Analisis kebutuhan sistem dilakukan dengan studi 

pengenalan masalah melalui proses indepth interview 

kepada manajemen dan pegawai UPT BPI LIPI yang 

terlibat dalam layanan jasa kalibrasi.  

Tahap akhir adalah perancangan Context 

Diagram, rancang bangun aplikasi, dan pengujian 

prototype layanan jasa kalibrasi berbasis e-commerce 

untuk versi desktop dan mobile. 

2.3. Analisis dan Perancangan 

Analisis SWOT digunakan untuk mendapatkan 

gambaran mengenai kondisi layanan jasa kalibrasi, 

evaluasi masalah, dan konsep penerapan e-

Commerce berdasarkan faktor internal (dalam) dan 

faktor eksternal (luar) yaitu Strengths (Kekuatan), 

Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang) dan 

Threats (Ancaman).  

Hasil analisis SWOT rencana penerapan e-

commerce untuk layanan jasa kalibrasi diperlihatkan 

pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Hasil Analisis SWOT Rencana Penerapan 

e-Commerce Layanan Jasa Kalibrasi 

Strengths (Kekuatan) dari penerapan e-

Commerce layanan jasa kalibrasi adalah mampu 

meningkatkan daya saing UPT BPI LIPI di tengah 

kompetisi global; menyederhanakan birokrasi 

layanan sehingga mempermudah proses transaksi, 

adanya kepastian biaya layanan, pelanggan dapat 

mengakses layanan jasa kalibrasi tidak terbatas ruang 

dan waktu, serta dapat melakukan komunikasi 

langsung dengan pelanggan. Weakness (Kelemahan) 

Strengths

• Meningkatkan daya saing UPT BPI LIPI

• Birokrasi yang sederhana/Kemudahan transaksi

• Kepastian biaya

• Tidak terbatas ruang dan waktu

• Komunikasi langsung dengan pelanggan

Weakness

• Tingginya harapan pelanggan

• Ketergantungan terhadap koneksi internet

• SDM yang terbatas di bidang teknologi 
informasi

• Kemanan transaksi

Opportunities

• Media promosi

• Memperluas jaringan layanan

• Mampu bersaing secara global

• Kecepatan pertumbuhan teknologi informasi

Threats

• Kompetisi yang semakin ketat

• Penipuan (fraud)

• Masalah privasi

• Masalah regulasi



dari penerapan e-Commerce layanan jasa kalibrasi 

adalah tingginya harapan pelanggan akan ketepatan 

dan kecepatan layanan jasa kalibrasi berbasis e-

Commerce, ketergantungan layanan jasa kalibrasi 

terhadap koneksi internet, kurangnya Sumber Daya 

Manusia (SDM) UPT BPI LIPI di bidang teknologi 

informasi, dan ancaman keamanan transaksi secara 

online. Opportunities (Peluang) dari penerapan e-

Commerce layanan jasa kalibrasi adalah dapat 

dijadikan sebagai media promosi, memperluas 

jaringan layanan kalibrasi dari skala lokal menjadi 

global, dan adanya kecepatan pertumbuhan teknologi 

informasi yang akan mendukung penerapan aplikasi 

e-Commerce.  Threats (Ancaman) dari penerapan e-

Commerce layanan jasa kalibrasi adalah 

menimbulkan kompetisi yang semakin ketat, 

kemungkinan timbulnya penipuan transaksi online 

(fraud), masalah privasi pelanggan, dan masalah 

regulasi penerapan layanan e-Commerce pada 

keuangan negara, terutama di bidang Pendapatan 

Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Dari hasil analisis  SWOT tersebut, diperoleh 

gambaran mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, 

dan ancaman yang akan dijadikan sebagai landasan 

dalam perancangan aplikasi e-Commerce layanan 

jasa kalibrasi di UPT BPI LIPI. 

Setelah gambaran mengenai kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman sistem  langkah  

selanjutnya  adalah  analisis kebutuhan sistem. 

Tujuan analisis kebutuhan sistem adalah memahami 

dengan sebenar-benarnya  kebutuhan  dari  sistem  

aplikasi e-Commerce yang akan dibangun  dan  

mengembangkan  sebuah  sistem  yang mewadahi  

kebutuhan  tersebut
[7]

.   

Hasil dari studi pengenalan masalah melalui 

proses indepth interview kepada manajemen UPT 

BPI LIPI, staf pemasaran yang ada di Seksi 

Penyebarluasan Hasil Pengembangan Informasi 

(Seksi Sebarluas), staf penyelia kalibrasi dan 

sekretariat kalibrasi yang ada di Seksi Metoda 

Pengukuran (Seksi Metur), dan staf Sub Bagian Tata 

Usaha, diperoleh kebutuhan sistem e-Commerce 

yang akan dibangun, yaitu  sistem harus dapat  

mencetak  laporan  penjualan,  laporan  pemesanan,  

dan status pengerjaan kalibrasi untuk pelanggan; 

sistem dapat berfungsi sebagai media promosi online; 

sistem harus dapat melakukan proses penjualan 

secara online; sistem harus tahan terhadap ancaman 

keamanan dan penipuan; sistem harus menyediakan 

media komunikasi dengan pelanggan; sistem mampu 

diakses melalui media mobile phone; dan admin 

dapat mengolah semua data yang terdapat pada 

sistem. 

Adapun gambaran proses layanan jasa kalibrasi 

di UPT BPI LIPI, seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 2. 

 

Gambar 2. Proses layanan jasa kalibrasi di UPT BPI LIPI (hasil analisis in-depth interview).

Dari gambaran proses layanan jasa kalibrasi 

seperti terlihat pada Gambar 2, ada lima pihak yang 

terlibat dalam layanan jasa kalibrasi, yaitu 

Pelanggan, Seksi Penyebarluasan Hasil Pengem-

bangan Instrumentasi (Sebarluas), Sekretariat 

Kalibrasi, Seksi Metoda Pengukuran (Metur), dan 



Sub bagian Tata Usaha. Akan tetapi, dalam 

perancangan Context Diagram Seksi Sebarluas, 

Sekretariat Kalibrasi, Seksi Metur, dan Sub bagian 

Tata Usaha tidak dimasukkan sebagai entitas karena 

tidak terlibat langsung dengan sistem layanan jasa 

kalibrasi berbasis e-Commerce. Tugas mereka telah 

diwakili oleh seorang Website Administrator yang 

bertugas mengambil data dan menginput data yang 

diperoleh dari keempat bagian tersebut. 

Pada proses layanan kalibrasi seperti terlihat 

pada Gambar 2, pelanggan minimal harus datang 

langsung ke UPT BPI LIPI sebanyak dua kali, yaitu 

pada saat menyerahkan alat yang akan dikalibrasi dan 

pada saat mengambil alat yang sudah dikalibrasi 

bersama sertifikat hasil kalibrasinya. Selain itu, 

biasanya pelanggan selalu menanyakan informasi 

biaya jasa kalibrasi. Dengan adanya sistem aplikasi 

e-Commerce layanan jasa kalibrasi, pelanggan cukup 

melihat biaya jasa kalibrasi dan melakukan transaksi 

melalui web, tanpa harus datang menyerahkan alat 

yang akan dikalibrasi sehingga menghemat biaya 

perjalanan. Pelanggan cukup mengirimkan alatnya 

melalui kurir yang telah ditunjuk.   

Dari proses layanan jasa kalibrasi pada Gambar 

2, kemudian dilakukan perancangan konsep e-

Commerce layanan jasa kalibrasi berdasarkan 

analisis kebutuhan sistem, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 3. 

 

Gambar 3. Konsep e-Commerce Layanan Jasa Kalibrasi di UPT BPI LIPI 
[8]

. 

Pada konsep e-Commerce layanan jasa kalibrasi, 

pelanggan cukup melakukan pemesanan layanan jasa 

kalibrasi secara online melalui internet. Untuk 

menjaga keamanan sistem informasi, pelanggan 

terlebih dahulu harus mendaftarkan diri untuk 

mendapatkan username dan password dengan 

mengisi formulir informasi pelanggan yang telah 

disediakan secara online. Setelah memiliki hak 

kewenangan mengakses, pelanggan dapat melakukan 

pemesanan layanan jasa kalibrasi yang ada di UPT 

BPI LIPI dan mengirimkan alat yang akan dikalibrasi 

melalui jasa kurir yang telah disediakan. Kemudian, 

pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui 

rekening Bank yang telah disediakan oleh sistem e-

Commerce. Operator e-Commerce layanan jasa 

kalibrasi di UPT BPI LIPI akan mengecek 

pembayaran melalui sistem aplikasi back office. Jika 

pembayaran telah diterima dan pekerjaan kalibrasi 

telah diselesaikan, maka sertifikat kalibrasi dan alat 

yang telah selesai dikalibrasi dikirimkan kembali 

kepada pelanggan melalui jasa kurir yang telah 

ditunjuk
[8]

. 

Setelah konsep e-Commerce Layanan jasa 

kalibrasi dibuat, selanjutnya dilakukan perancangan 

aplikasi berupa Context Diagram. Perancangan 

proses adalah tahap pemodelan sistem dan 

merupakan turunan dari tahap sebelumnya, yaitu 

pendefinisian kebutuhan pada konsep aplikasi e-

Commerce Layanan Jasa Kalibrasi
[9]

. 

Context diagram pada Gambar 4 

memperlihatkan bahwa semua aliran data yang ada 

menuju pada satu proses, yaitu proses e-Commerce 

Layanan Jasa Kalibrasi di UPT BPI LIPI. Ada tiga 

entitas yang terlibat di dalam sistem ini, yaitu 

Pelanggan (customer), Visitor, dan Website 

Administrator. 

Visitor adalah pengunjung yang datang ke 

aplikasi e-Commerce Layanan Jasa Kalibrasi dan 

belum melakukan registrasi pada sistem sehingga 

tidak mempunyai hak akses secara penuh. Visitor 

hanya memiliki hak untuk melihat dan memilih item 



layanan jasa kalibrasi di UPT BPI LIPI, serta 

memiliki hak untuk melakukan registrasi. Customer 

adalah entitas yang telah memiliki hak akses untuk 

melakukan login, melihat dan memilih item layanan 

kalibrasi, melakukan pemesanan layanan jasa 

kalibrasi, melakukan pembayaran, mendapatkan 

invoice, melihat status order, dan melihat order 

history. Website Administrator adalah pegawai yang 

ditunjuk oleh manajemen UPT BPI LIPI sebagai 

admin atau pengelola layanan e-Commerce Layanan 

Jasa Kalibrasi. Website Administrator bekerja 

melalui sistem back office e-Commerce. Website 

Administrator mempunyai kewenangan untuk 

melakukan login, membuat metode pembayaran, 

melihat status order, mengelola daftar customer, 

membuat katalog produk, dan membuat sistem 

shipping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Context Diagram e-Commerce Layanan Jasa Kalibrasi 

Hasil rancangan yang telah dibuat dalam bentuk 

Context Diagram, kemudian diimplementasikan 

dalam sebuah prototype aplikasi e-Commerce 

Layanan Jasa Kalibrasi yang dapat digunakan untuk 

mengelola pemesanan order layanan jasa kalibrasi 

secara online. Aplikasi dibuat dengan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 

Aplikasi yang dibuat mempunyai proteksi bagi 

masing-masing pengguna, baik bagi customer atau 

web administrator berupa password dan hak akses 

untuk menjalankan menu yang terdapat pada aplikasi. 

Hak akses ini bersifat fleksibel yang dapat diatur oleh 

seorang web administrator. 

Pada Gambar 5 ditampilkan prototype interface 

untuk front office e-Commerce layanan jasa kalibrasi. 

Pada Gambar 6 ditampilkan prototype interface 

untuk proses pemesanan layanan jasa kalibrasi. 

 

Gambar 5. Tampilan front office e-Commerce 

Layanan Jasa Kalibrasi. 

item_product

shopping_cart_data

info_product

customer_data

order_confirm

shipping_data

shipping_data

customer_data

payment_data

payment_data

order_report

order_data

item_product

customer_data

employee_data

order_status

login_invalid

admin_login

invoice

order_data

customer_login

order_history

login_invalid

item_product

shopping_cart_data

Info_product

registration_info

registration_data

0

E_Calibration_Order (Sistem pemesanan 

layanan kalibrasi online)

+

Website 

Administrator

Customer

Visitor

Front Office 

Back Office 

Aplikasi e-Commerce 
Layanan Jasa Kalibrasi 



 

Gambar 6. Tampilan proses shopping Layanan Jasa 

Kalibrasi. 

Gambar 7 menampilkan prototype interface back 

office untuk proses update status order. Pada proses 

ini web administrator dapat melakukan perubahan 

status pengerjaan layanan jasa kalibrasi sehingga 

pelanggan dapat mengetahui sudah sampai mana 

proses kalibrasinya dilakukan. Status pengerjaan 

yang ada di modul ini, yaitu Menunggu proses 

pembayaran, Pembatalan order, Pembayaran gagal, 

Pembayaran sudah diterima, Pengembalian alat, 

Proses pembuatan sertifikat, Proses pengerjaan 

kalibrasi, Proses pengiriman sertifikat, Sertifikat 

terkirim, dan Tidak dapat dikalibrasi. 

Sistem aplikasi e-Commerce layanan jasa 

kalibrasi ini juga dapat diakses melalui media mobile 

phone, seperti yang terlihat pada Gambar 7. 

  

Gambar 7. Tampilan versi mobile phone 

 

Dari hasil uji coba dan sosialisasi model layanan 

jasa kalibrasi berbasis e-Commerce melalui 

wawancara kepada pelanggan, sistem ini ternyata 

mampu melayani publik secara cepat,  transparan, 

sistem layanan yang sederhana, dan tidak terbatas 

oleh ruang dan waktu. 

2.4. Kesimpulan 

Dengan adanya model layanan jasa kalibrasi 

berbasis e-Commerce, UPT BPI LIPI mampu 

melayani publik secara cepat, transparan, sistem 

layanan jasa kalibrasi yang lebih sederhana, dan tidak 

terbatas oleh ruang dan waktu sehingga dapat 

meningkatkan kualitas terhadap pelayanan publik di 

UPT BPI LIPI. 
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