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STRATEGI DISTRIBUSI  

PADA INDUSTRI MAKANAN 
 

PENDAHULUAN 

Saluran Distribusi menjadi bagian penting dalam proses penyampaian produk dari 

perusahaan manufaktur / produsen kepada konsumen akhir. Sebagus apa pun produknya 

dan segencar apa pun promosinya, tanpa saluran distribusi yang sistematis tidak akan 

membuat produk tersebut dikenal dan dikonsumsi oleh konsumen akhir. Jaringan 

distribusi terdiri dari beberapa elemen yang saling terkait dan mempengaruhi, beberapa 

elemen tersebut antara lain adalah supplier, manufacturer, distributor dan retailer serta 

pelanggan. Saat ini rantai dan saluran distribusi tidak hanya bertujuan untuk mengurangi 

biaya tetapi lebih dari itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Saluran distribusi merupakan suatu jaringan dari organisasi value chain yang 

menjalankan fungsi menghubungkan barang dan jasa dengan konsumen. Kegiatan yang 

dilakukan oleh intermediatry ini pada prinsipnya akan mengurangi hubungan langsung 

antara produsen dengan konsumen. Pada intinya fungsi fungsi pemasaran yang dapat 

dijalankan oleh suatu jaringan atau jalur distibusi adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi Pertukaran 

Sebagai fungsi pertukaran, saluran distribusi memiliki fungsi sebagai berikut :  

a. Pembelian, di dalam fungsi pembelian ini para intermediaries dalam hal ini 

pedagang besar, bertidak sebagai agen pembelian bagi para pengecernya atau 

pemakai industri 

b. Penjualan, elemen yang ada pada saluran distribusi akan melakukan penjualan 

kepada level yang ada dibawahnya 

c. Pengambilan Resiko, dengan adanya intermidiaries maka akan terjadi pembagian 

resiko terhadap transaksi yang telah dilakukan. 

2. Fungsi Penyediaan fisik 

Fungsi penyediaan fisik dalam saluran distribusi menjadi sangat penting untuk dapat 

menjaga tingkat responsiveness di pasar. Perusahaan biasanya menjaga tingkat 



responsivness dengan memberikan saluran distribusi tugas untuk dapat melakukan 

hal hal sebagai berikut : 

a. Pengumpulan, fungsi pegumpulan yang dijalankan oleh intermidiaries ini sangat 

membantu didalam efisiensi penyuluran. 

b. Penyimpanan, fungsi penyimpanan ini sangat bermanfaat pada barang barang yang 

mudah atau cepat rusak. 

c. Pengangkutan, fungsi memidahkan barang dari tempat dihasilkan ke tempat yang 

dikonsumsi. 

3. Fungsi Penunjang 

Sebagai fungsi penunjang, saluran distribusi mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Pelayanan sesudah pembelian, memberikan jaminan terhadap kenyamanan 

penggunaan baran tersebut setelah dibeli oleh konsumen 

b. Pembelanjaan, fungsi ini diperlukan dalam tujuan untuk memperoleh sejumlah 

dana dari transaksi yang terjadi. 

c. Penyebaran Informasi, melalui pemberian informasi yang berguna dan cukup bagi 

konsumen sehingga membantu perusahaan dalam mengurangi biaya konsumen 

akhir. 

d. Koordinasi Saluran, Fungsi ini sangat berkaitan dengan fungsi penyebaran 

informasi dan apabila terjadi komunikasi yang baik antar elemen maka akan sangat 

memudahkan didalam pelaksanaan penyaluran. 

 

RINGKASAN JURNAL  

Joanna Nowakowska-Grunt dalam jurnalnya yang berjudul Strategy of Distribution in 

Food Industry Companies menguraikan hasil penelitiannya pada organisasi yang 

menggunakan sebuah model saluran distribusi produk makanan. 

Di bagian Pendahuluan, Joanna mengungkapkan bahwa Strategi yang diadopsi 

perusahaan akan memiliki dampak terhadap perkembangan perusahaan. Strategi yang 

tepat dan kuat akan menghantarkan perusahaan pada kesuksesan bisnis dan perusahaan 

dan Strategi yang lemah akan menghantarkan perusahaan pada kebangkrutan perusahaan 

atau hanya sekedar mampu bertahan di tengah persaingan pasar. Sehingga dengan 

demikian strategi menjadi elemen penting dalam manajemen bisnis.  



Saat ini, para manajer selalu dihadapkan dengan tiga pertanyaan strategis yang 

fundamental terkait upaya perusahaan dalam memahami apa dan bagaimana menawarkan 

sesuatu kepada konsumen untuk memuaskan kebutuhannya. Pertanyaan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Kesadaran akan eksistensi perusahaan dan visi strategis perusahaan di masa 

mendatang 

2. Pasar dan Produk 

3. Penetapan / Pengendalian Model Operasi 

Jika digambarkan ketiga pertanyaan tersebut akan nampak seperti gambar di bawah 

ini : 

 
 

Jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut merupakan pilihan strategis bagi perusahaan.  

Penerapan strategi untuk mewujudkan operasi yang efisien dalam perusahaan 

hampir mirip sebuah permainan, untuk mencapai tujuan perusahaan. Setiap permainan 

mempunyai aturan dan setiap pemain akan memilih dan membuat beberapa keputusan 

untuk memanfaatkan kesempatan meraih kesuksesan. Perusahaan yang berbisnis di level 

pasar domestik atau internasional pun akan dihadapkan dengan keputusan persaingan 

dalam setiap interaksi bisnisnya. Proses pilihan strategi bisnis akan mencakup dua 

komponen:  



Pertama, Komponen Analisis Lingkungan yang mengurai peluang dan tantangan.  

Kedua, Komponen Analisis Organisasi yang terkait Kekuatan dan Kelemahan Organisasi  

Menurut J. Penc (1994), dalam formulasi strategi terdapat 4 hal yang harus 

diperhatikan, sebagaimana yang terlihat dalam gambar berikut ini : 

 
 

Aturan yang harus diikuti oleh Manajer dalam Perumusan Strategi :  

a. Tidak memandang sesuatu pada satu sisi dan tidak berat sebelah 

b. Tidak melalaikan dan mengabaikan apapun, sekalipun kesempatan yang bersifat 

temporer 

c. Kembangkan dan perdalam pengetahuan tentang suatu aktivitas 

d. Diversifikasi produksi menjadi langkah terbaik untuk meluncurkan produk yang 

dikembangkan secara bertahap (mengarahkan pada posisi terbaik). 

e. Menyetujui bahwa strategi yang paling utama bukanlah berjuang memenangkan 

persaingan namun menyediakan produk/jasa kepada pelanggan 

f. Secara sistematis melakukan inovasi 

g. Melakukan upaya untuk memperluas dan berinvestasi di pasar 

h. Secara energik melakukan pengembangan kerjasama dengan perusahaan lain di luar 

negeri 



i. Fokus mengembangkan kerjasama dengan lembaga riset  seperti perguruan tinggi, 

lembaga R&D, peneliti 

j. Memperhatikan Lingkungan yang Tertutup (seperti politik, aspek legal dsb)  

 

STRATEGI DISTRIBUSI 

Selanjutnya Joanna mengungkapkan bahwa Strategi Distribusi sebagai elemen 

persaingan dalam Perusahaan. Observasi tentang mekanisme yang mempengaruhi perilaku 

konsumen di pasar tertentu menunjukkan bahwa salah satu area yang paling utama yang 

diharapkan perusahaan menjadi peluang dan menjadi basis keunggulan dari pesaingnya 

adalah DISTRIBUSI PRODUK. Pendekatan Ekonomi menunjukkan bahwa distribusi 

merupakan divisi yang luas yang dipahami dalam peredaran barang di antara masyarakat. 

Divisi ini tergandung pada sistem sosial, ekonomi dan politik yang berlaku di masing-

masing negara. Distribusi mencakup pula manfaat dan dana yang dialokasikan, sekalipun 

dalam ekonomi pasar, distribusi diterjemahkan sebagai pertukaran barang dan uang tunai 

Dalam pandangan Makroekonomi, distribusi merupakan proses dan struktur yang 

sesuai dalam memindahkan barang dari pabrik ke konsumen akhir. Perpindahan ini akan 

membutuhkan peralatan teknis dan material dan hubungan antara mereka sebagai dampak 

dari pemilihan arus barang. Pandangan Ekonomi Mikro, distribusi berdampak pada 

keputusan-keputusan yang dibuat dalam perumusan strategi perusahaan mulai pilihan 

metode menjual dan cara menyelesaikan produk sampai ke konsumen akhir. 

Aspek waktu dan ruang menjadi hal penting pula dalam mewujudkan kuantitas dan 

kualitas suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen akhir. Proses penyediaan 

produk yang baik pada konsumen mengharuskan perusahaan melakukan sejumlah tugas 

yang kompleks, termasuk : 

• Pengiriman produk jadi ke penerima akhir, dengan mutu, jaminan, ketahanan dan 

pengemasan yang sesuai; 

• Pengurangan dalam waktu penyerahan 

• Pengurangan Biaya Distribusi; 

• Lead-time yang fleksibel; 

• Memperluas layanan untuk pelanggan; 

• Memastikan penyerahan bedasarkan pesanan spesifik 



• Analisis pasar atas permintaan dengan pertimbangan persaingan  

 

Pelaksanaan Tugas perusahaan dalam memilih saluran distribusi dan metode 

penyaluran produk secara fisik, sehingga rencana penjualan dapat tercapai serta layanan 

kepada pelanggan dapat  terpenuhi,  akan sangat mempertimbangkan dan memperhatikan 

aspek biaya-biaya. Distribusi akan menjadi lebih atraktif bagi pelanggan, saat semua 

aktivitas yang terkait terwujud dengan baik dan juga fungsi distribusi dapat memberikan 

manfaat yang lebih. Dengan hal-hal tersebut, waktu dan ruang proses produksi dan 

konsumsi akan menjadi efektif, sehingga perbedaan permintaan dan penawaran dapat 

diatasi. Memastikan arus material, arus informasi dan arus keuangan tidak terganggu akan 

mewujudkan saluran distribusi yang efisien.  

 

STUDI KASUS 

Untuk memperjelas pembahasan tentang sistem distribusi, Joanna melakukan 

penelitian dengan mengambil obyek Sistem Informasi Pusat Logistik di WGRO – Poznan. 

Obyek ini diambil karena WGRO menjadi suatu proyek besar yang melibatkan banyak 

perusahaan di Gildia. Gildia telah melakukan pembangunan dan pengembangan sekitar 

5000 perusahaan yang kebanyakan berada di Barat-Tengah dan Utara Polandia. Skema 

Sistem Logistik yang dikembangkan pada pasar WGRO adalah sebagai berikut : 

 



Objek yang sangat penting dalam proses pertukaran yang dilakukan perusahaan 

tersebut adalah pusat logistik dan distribusi. Sentra ini mempunyai tugas utama untuk 

mengorganisasi dan mengkoordinasi pasokan besar dan “permainan” yang distandarisasi 

dari komoditas agrikultur-perkebunan untuk para kliennya. Tiga Fase arus barang secara 

fisik: Fase Persediaan, Fase Pemrosesan dan Fase Pendistribusian. 

Arus barang fisik dan informasi mengacu pada kedua hal yaitu penghantaran 

individual dan terorganisir pada tahap persediaan. Artinya produsen komoditas makanan 

agrikultur individu sama baiknya dengan kelompok produsen dan produsen spesialis 

dalam menjalankan perusahaannya. Kelompok Produsen merupakan penghantar yang 

sangat menguntungkan dari sudut pandang efisiensi, karena mereka dapat mensuplai 

produk pada satu waktu dalam jumlah yang besar. Dalam kasus ini, Kelompok Produsen 

merupakan grup penghantar yang memiliki ijin dan memiliki jaminan untuk berkonsultasi 

di WGRO terkait proses produksi produknya. 

Pemrosesan Logistik mencakup aktivitas penggabungan antara pengiriman dan 

penyediaan pada jaringan klien besar yang menjual produk agri-perkebunan. Departemen 

Penggabungan memiliki perlengkapan modern untuk menekan dan mengklasifikasikan 

produk dengan bar-code sehingga produk dapat melewati fase ini lalu dinyatakan 

terstandar dan memiliki kualitas yang tinggi. Hal yang penting adalah, aktivitas WGRO 

menjadikan penjualan produk dapat berlangsung di hall modern. 

Departemen Pemasaran dan Perdagangan memainkan bagian esensial dalam lapisan 

distribusi WGRO. Tugas Deparmten Pemasaran adalah berkonsentasi mempengaruhi 

pembeli untuk bisa mengambil manfaat dari sarana promosi yang membuat populer 

produk yang dipasarkan. Departemen Perdagangan berperan mencari klien secara efektif. 

Sentra Logistik dan Distribusi ini merupakan pengkolaborasian antara konsumen yang 

membutuhkan produk dengan produsen yang akan menjual produknya, melalui 

mekanisme pertukaran informasi. Penawaran dilakukan melalui internet Di WGRO pun 

terdapat operator (Paker Company) yang bertugas untuk berwenang menyetujui pasokan 

dari penghantar, pengemasan, pencatatan logistik dan pengiriman barang kepada 

konsumen. 

 

 



KESIMPULAN  

 Pedagang Besar, seperti yang dicontohkan WGRO, menjalankan peran secara luas 

bahkan lebih luas dalam rantai pasokan. 

 Melalui operasi yang intens dan terorganisir, WGRO menciptakan pasar distribusi 

dengan melakukan promosi dan mengutamakan bentuk  rantai pasokan yang 

bermanfaat. 

 Juga memproses dan mendistribusikan dengan peralatan modern, menggunakan 

operator logistik, yang semuanya mampu menyediakan produk yang berkualitas tinggi 

di Gildia. 

 Arus Informasi disebar melalui internet sehingga memudahkan untuk mengaksesnya 

bagi yang membutuhkan 

 Semua aktivitas tersebut membuat Gildia memiliki jaringan pertukaran barang antara 

distributor dengan pembeli produk agrikultur dan menjadikan Sentra Logistik 

memiliki peran yang sangat penting dalam rantai pasokan industri makanan agrikultur 

 Di samping, menjalankan peran penting sebagai penyedia layanan informasi antara 

penjual dan pembeli 

 

ULASAN HASIL REVIEW JURNAL 

Untuk melengkapi pemahaman kita tentang strategi distribusi pada industri 

makanan, berikut ini beberapa ulasan dan uraiannya:  

Joanna dalam jurnalnya mengungkapkan tentang model saluran distribusi yang 

digunakan oleh WGRO (Pusat Perdagangan Agro-Hortikultura di daearh Poznan, Polandia) 

yang mengintegrasikan sistem informasi berbasis internet dan fungsi operator logistik 

dalam menghubungkan antara produsen hasil perkebunan dengan customer yang 

membutuhkan produk tersebut. Seluruh data tentang produk yang tersedia, dan pelanggan 

yang membutuhkan produk terdata secara baik di pusat data dan informasi WGRO. Lalu 

transaksi bisnis berlangsung dengan Operator Logistik sebagai pihak yang mengeksekusi 

transaksi tersebut sehingga produk diterima pelanggan dan para produsen menerima 

pembayaran hasil penjualan produk yang dihasilkannya. Moden dan sistem distribusi ini 

menjadi pilihan model dan strategi distribusi yang efektif serta menguntungkan bagi 

berbagai pihak. Untuk memberikan nilai tambah, jaminan kualitas diutamakan melalui 



pengemasan yang handal dan pendampingan terhadap petani / produsen di saat proses 

produksi berlangsung. 

Pemilihan saluran distribusi menjadi penting dalam rangka memasarkan produk 

kepada pelanggan. Apabila sebuah perusahaan memiliki masalah dalam saluran distribusi 

maka pemasaran produknya akan terganggu yang dapat mengakibatkan performansi 

perusahaan akan menurun. Untuk itu dalam pemilihan saluran distribusi perlu 

diperhatikan beberapa hal yaitu : 

 Efektivitas 

 Cakupan layanan 

 Efisiensi biaya 

 Kemampuan adaptasi dalam jangka waktu yang panjang 

 

Model dalam Saluran Distribusi 

Dalam model tradisional, perusahaan mengunakan beberapa bentuk saluran 

distribusi, salah satunya adalah seperti pada Gambar 2.3 dibawah ini: 

 
Gambar 2.3 Saluran dan Rantai Distribusi 

Sumber : Anderson,E. (et al) (1997) Strategic Channel Design. Journal of Sloan Management Review,59-69. 
 

Ketiga rantai dan saluran distribusi memiliki karakteristik yang berbeda beda, 

berikut penjelasannya : 



Pola 1 : pola ini menggunakan pihak ketiga untuk dapat bekerjasama dengan manufacturer 

untuk dapat memasarkan produknya. Dalam saluran tersebut jika produk tersebut 

memerlukan after sales services maka pelanggan dapat memintanya kepada dealer dimana 

mereka membeli yang kemudian jika tidak dapat diselesaikan oleh dealer tersebut maka 

keluhan pelanggan dapat dieskalasi hingga ke manufacturer. 

Pola 2 : Pada pola ini manufacturer menggunakan kemampuan sendiri dalam memasarkan 

produknya dengan membuat kantor perwakilan untuk penjualan produk. Dengan pola 

seperti ini maka pelanggan melakukan kontak langsung dengan perwakilan sehingga 

apabila terjadi keluhan maka hal tersebut dapat langsung disampaikan kepada 

manufacturer. 

Pola 3 : Pola ini hanya menggunakan distributor sebagai kepanjangan tangan dari 

manufacturer. Pola ini hampir sama dengan pola 1 hanya saja layer yang berada dibawah 

manufacturer hanya satu.   

Terlepas dari berbagai bentuk model rantai dan saluran distribusi diatas, pelanggan 

membutuhkan pelayanan yang cepat dan tepat sehingga dapat memberikan kepuasan bagi 

pelanggan. 

Dengan multiple channel maka terdapat pilihan bagi pembeli dan penjual dalam 

melakukan transaksi, hal ini disesuaikan dengan karakeristik produk dan keinginan 

pelanggan dalam bertansaksi. Pelanggan individu yang ingin melakukan transaksi melalui 

direct channel maka bisa menghubungi sales representative ataupun bisa menggunakan 

layanan website. Lain halnya jika pelanggan korporasi yang memerlukan after sales services 

maka mereka akan membeli melalui distributor untuk mendapatkan after sales services. 

Pada Gambar 2.4 dijelaskan tentang skema multiple channel : 



 
Gambar 2.4 Multiple Channel 

Sumber : Anderson,E.,et al. (1997) Strategic Channel Design. Journal of Sloan Management Review,59-69. 
 

Dengan multiple channel terdapat pembagian pelanggan berdasarkan segmen segmen 

tertentu sehingga perusahaan dapat menjangkau semua pasar yang ada. Perusahaan akan 

membagi produk berdasarkan saluran distribusinya dan hal ini dapat dilakukan bila 

terdapat perbedaan yang mendasar dari produk yang ditawarkan. 

Model Composite Channel membagi tugas antara manufacturer dan level yang ada 

dibawahnya. Hal ini menyebabkan setiap layer distribusi bekerja sesuai dengan spesialisasi 

yang dimilikinya. Dalam model di bawah ini digambarkan bahwa manufacturer mempunyai 

tugas untuk mencari demand dari produk tersebut dalam bentuk marketing task, kemudian 

setelah terdapat permintaan produk maka distributor dari pabrikan akan melakukan 

distribusi barang yang ingin dibeli oleh pelanggan. Dan jika terjadi adanya keluhan 

terhadap barang yang dibeli maka manufacturer akan menyerahkan kepada partner yang 

memiliki spesialisasi di after sales services. 



 
Gambar 2.5 Composite Channel 

Sumber : Anderson,E.,et al. (1997) Strategic Channel Design. Journal of Sloan Management Review,59-69. 
Model Saluran Distribusi Elektronik. Saluran distribusi elektronik adalah rantai 

hubungan antara perusahaan dan pelanggan serta perusahaan dengan mitra distribusinya. 

Adanya kebutuhan yang cepat dan handal menyebabkan lahirnya saluran distribusi 

elektronik yang dibuatuntuk memuaskan pelanggan dan atau mitra distribusi. Terdapat 4 

macam pengembangan saluran distribusi dengan menggunakan saluran elektronik, 

keempat pengembangan saluran distribusi tersebut adalah transaction enhancement, e-

channel compression, e-channel expansion, dan echannel innovation. 

Model Saluran Distribusi : Transaction Enhancement. Pada saluran distribusi yang 

menggunakan transaction enhancement, distribusi dilakukan dengan cara offline. Tetapi 

terdapat aliran informasi yang dilakukan secara elektronik dalam rangka memudahkan 

aliran informasi dari produsen ke mitra distribusi. Dengan pola ini maka pemesanan untuk 

produk akan dilakukan oleh pelanggan secara elektronik tetapi pengiriman produk 

dilakukan secara fisik. Sehingga yang terjadi adalah perbaikan dari sistem informasi 

sehingga dapat memudahkan pelanggan. 

Model Saluran Distribusi : E-channel Compression. E-Channel Compression 

merupakan tahap selanjutnya ketika sudah terjadi transaksi elektronik. Dengan e-channel 

compression maka akan terjadi disintermidation dimana jumlah rantai mitra distribusi akan 

semakin sedikit ataupun pelanggan langsung memesan ke produsen. Contoh dari adanya e-



channel compression adalah pada saat pemesanan tiket pesawat terbang dimana 

sebelumnya menggunakan agency untuk dapat menerbitkan tiket dan penerbitan tiket 

tersebut dilakukan secara elektronik. Dengan menggunakan strategi e-channel compression 

maka pelanggan tidak perlu menggunakan agency dalam pemesanan tiket melainkan 

pelanggan langsung memesan tiket pesawat ke airline. 

Model Saluran Distribusi : E-channel Expansion Pada e-channel expansion, 

perusahaan berusaha untuk memperbanyak channel dengan jalan bekerjasama dengan 

intermediary sehingga pelanggan dapat melakukan transaksi lewat intermediary ataupun 

lewat mitra distribusi yang dibangun oleh produsen. 

Model Saluran Distribusi : E-channel Innovation. E-Channel Innovation adalah 

sebuah terobosan baru yang dibangun oleh perusahaan untuk dapat mendistribusikan 

produk dimana dalam produk tersebut juga terjadi perubahan. Dengan adanya perubahan 

pada produk tersebut maka terdapat saluran distribusi baru yang akhirnya dapat 

membentuk sebuah sistem baru dari distribusi. Dengan adanya pilihan baru dari segi 

produk dan sistem distribusinya maka pelanggan memiliki pilihan untuk dapat menikmati 

produk yang dibelinya. Dengan banyaknya jenis pelanggan maka perusahaan dapat 

melayani kebiasaan dan keinginan pelanggan secara lebih menyeluruh. 

 

Peranan Teknologi Informasi dalam Supply Chain Management 

Teknologi informasi harus mendukung strategi bisnis yang diturunkan menjadi 

functional strategy dimana salah satu functional strategi adalah IT Strategy. Hal ini penting 

agar strategi yang telah dirumuskan oleh perusahaan dapat diimplementasikan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Pada gambar 2.6 dijelaskan mengenai hubungan antara 

strategi perusahaan dengan strategi turunannya : 



 
Gambar 2.6 Hubungan antara Strategi Bisnis dan Strategi IT 

Sumber :Turban,E;et al (2007). Information Technology for Management.Asia:John Wiley &Sons, Inc p.521 
Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa Strategi IT yang akan dibangun harus 

menyesuaikan dengan strategi bisnis sehingga tujuan bisnis akan mendapat dukungan dari 

IT.  

Sebuah sistem distribusi dapat dibangun dengan menggabungkan saluran distribusi 

dengan sistem informasi dan teknologi, sehingga menciptakan suatu mekanisme 

terintegrasi yang efektif dan efisien dalam saluran distribusi produk. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

UTAMA :  

Joanna Nowakowska-Grunt, 2009. Strategy of Distribution in Food Industry Companies.  

Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 11(2), 2009. Warsawa : 

Czestochowa University of Technology 

PENDUKUNG : 

Anderson,E.; Day,S.G.; Rangan,V.K.. (1997) Strategic Channel Design. Journal of Sloan 

Management Review,59-69. 



Carpenter,M.A; Sanders,G (2007).Strategic Management: a dynamic perspective: concepts 

and concepts.New Jearsey: Pearson Education. 

Turban,E; Leidner,D; McLean,E; Wetherbe,J. (2007). Information Technology for 

Management.Asia:John Wiley & Sons, Inc 


