
K O M P U T E R  &  M A S Y A R A K A T

E - BUSSI N E SS  &  E - C O M M E RC E

- P E R T E M UA N 9 -



E-BUSSINESS

E-Business atau electronic business dapat didefinisikan secara luas

sebagai proses bisnis yang bergantung pada sebuah sistem

terotomasi.

Pada masa sekarang, hal ini dilakukan sebagian besar melalui

teknologi berbasis web memanfaatkan jasa internet



CIRI-CIRI E-BUSINESS

Memiliki cakupan program yang lebih luas, tidak hanya terfokus

pada proses transaksi jual beli saja.

Biasanya memiliki sebuah kantor pusat ataupun kantor perwakilan

untuk memanage seluruh bisnis elektronik yang dikembangkan.

Memiliki banyak sekali fitur yang sangat lengkap, mulai dari tim

pemasaran, tim IT dan maintenance,dan sebagainya.

Dapat dilihat atau dipandang sebagai keseluruhan bagian dari

sebuah situs yang menawarkan fasilitas e-commerce.



E-COMMERCE

E-Commerce (Electronic Commerce/Perdagangan Elektronik) 

seringkali didefinisikan sebagai perdagangan atau jual-beli barang

dan jasa melalui medium elektronik, khususnya melalui internet.

Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui

internet.

Dalam beberapa istilah ecommerce juga dikenal E-bisnis,e-store, 

e-tailing dan e-market. Perusahaan terkenal dalam bidang ini antara 

lain: eBay,  Yahoo, Amazon.com, Google dan Paypal



CIRI-CIRI E-COMMERCE
Menggunakan prinsip jual beli dan transaksi elektronik, seperti

transfer dana, baik dana uang virtual maupun dana berupa uang asli

menggunakan rekening Koran.

Melayani proses pemindah tanganan suatu barang, yang dalam hal

ini lebih populer dengan istilah proses jual beli barang di dalam

situs e-commerce.

Memiliki prinsip jual beli barang, dimana setiap situs e-commerce

hanya berfokus pada kegiatan jual beli barangnya saja, dan proses

transaksi serta perputaran uang hasil jual beli saja.

Bisa berbentuk situs web dengan alamat yang berdiri sendiri,

ataupun model toko online yang menggunakan media sosial yang

gratis.



PERBEDAAN

E-COMMERCE

Tujuan e-commerce memang

benar-benar money oriented 

(berorientasi pada perolehan uang).

E-commerce hanya merupakan

satu aspek atau satu bagian dari e-

business

E-commerce hanya mencakup

transaksi bisnis seperti membeli

dan menjual barang dan jasa

melalui internet

E-BUSINESS

Tujuan e-business berorientasi

pada kepentingan jangka panjang

yang sifatnya abstrak seperti

kepercayaan konsumen, pelayanan

terhadap konsumen, peraturan

kerja, relasi antar mitra bisnis, dan

penanganan masalah sosial lainnya.

E-business lebih luas dalam lingkup

E-business melibatkan pemasaran,

perancangan produk, evaluasi

layanan konsumen,dll



FAKTOR KEBERHASILAN
PERUSAHAAN E-COMMERCE

Kekuatan produk

Tim manajemen yang handal

Pengiriman yang tepat waktu

Pelayanan yang bagus

Struktur organisasi bisnis yang baik

jaringan infrastruktur

Keamanan, desain situs web yang 

bagus

Menyediakan harga kompetitif

Menyediakan jasa pembelian yang 

tanggap, cepat dan ramah

Menyediakan informasi barang dan

jasa yang lengkap dan jelas

Menyediakan banyak bonus seperti

kupon, penawaran istimewa dan

diskon.

Memberikan perhatian khusu seperti 

usulan pembelian.

Menyediakan rasa komunitas untuk 

berdiskusi, masukan dari pelanggan 

dan lain-lain.

Mempermudah kegiatan perdagangan.



HUBUNGANNYA DENGAN TRANSAKSI BISNIK-KE-
BISNIS (B2B/ BISNIS TO BISNIS) STANDAR
TEKNOLOGI ECOMMERCE

1. Electronic Data Interchange (EDI)

2. Open Buying on the internet (OBI)

3. Secure Socet Layer (SSL)

4. Secure Electronic Transactions (SET)

5. Truste

6. Purchasing Roundtable yang akan menjamin bahwa berbagai

sistem e-commerce dapat berbicara satu dengan lainnya.

7. Open Trading Protocol (OTP)

8. Oper Profiling Standar (OPS):



BEBERAPA MODEL-MODEL YANG 
ADA DALAM E-BUSINESS

Borkerage Model (Saham)

Advertising Model (periklanan)

Infomeidary Model

Merchant

Manufacturer (Direct) Model

Alliliate Model

Community Model

Subsciption Model

Utility Model



DAMPAK POSITIF E-BUSINESS

1. Mengurangi biaya oprasional karena informasi distribusi produk 

dapat didigitalkan sehingga berakibat: Pelacakan status produksi 

dan distribusi sangat mudah dan berkelanjutan, Outbound 

logistic bisa dilaksanakan, Distribusi produk akan lebih cepat dan 

lebih akurat, Aktivitas inbound logistic dapat ditingkatkan.

2. Meningkatkan efisiensi operasi internal

3. Meningkatkan efisiensi penjualan dan pemasaran

4. Meningkatkan revenue steam baru (aliran pendapatan) baru yang 

mungkin menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi 

tradisional.



DAMPAK POSITIF E-BUSINESS

5. Dapat meningkatkan customer loyalty

6. Meningkatkan Value chain

7. Mendukung ketersediaan layanan 24/7

8. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan dukungan purna 

jual.

9. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas SDM



DAMPAK NEGATIF E-BUSINESS

1. Pencurian informasi rahasia yang berharga.

2. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan.

3. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen.

4. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak.

5. Kerugian yang tidak terduga.



PERMASALAHAN DAN 
TANTANGAN E-COMMERCE

Dalam pelaksanaanya e-commerce juga memunculkan masalah

berupa isu tentang aspek hukum perdagangan yang berkaitan dengan

sistem perdagangan berbentuk online

PERMASALAHAN

Prinsip yuridiksi dalam transaksi

Kontrak dalam transaksi elektronik

Perlindungan konsumen

Permasalahan pajak

Pemalsuan tanda tangan digital



PERMASALAHAN DAN 
TANTANGAN E-COMMERCE

TANTANGAN

Tantangan inovasi dan perubahan yang cepat.

Tantangan pasar dan pemasaran era globalsasi.

Tantangan pergaulan internasional.

Tantangan pengembangan sumber daya manusia.

Tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi.



PRINSIP ETIKA E-COMMERCE

Prinsip kejujuran

Prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat

Prinsip keadilan

Prinsip hormat menghormati (Menghargai)



CONTOH E-COMMERCE

Ebay 

Bukalapak

Tokopedia 

Lazada 

Zalora

Bli Bli

Bhinneka

Elevania

 OLX

 Qoo10

 Rakuten

 Dinomarket

 Shopee

 JDID

 Amazon

 Dll



TERIMAKASIH
#dirumahaja #Belajardirumah

Referensi dari berbagai sumber


