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UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4 

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif 

yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 

Pembatasan Pelindungan Pasal 26 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak 

berlaku terhadap: 

i. penggunaan  kutipan  singkat   Ciptaan  dan/atau   produk  Hak  Terkait   
untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan 
penyediaan informasi aktual; 

ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan 
penelitian ilmu pengetahuan; 

iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan 
pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan 
pengumuman sebagai bahan ajar; dan 

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu 
pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak 
Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, 
atau Lembaga Penyiaran 
 

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  c,  huruf  d,  huruf  f,  
dan/atau  huruf  h  untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME atas 

terselesaikannya pengembangan Modul Bahan Kuliah E-Commerce For 

Agribussiness ini disusun berdasarkan konsep dan pustaka yang 

penulis pandang relevan yang nantinya merupakan suatu keahlian dari 

sarjana agribisnis. Tentu saja isi modul bahan kuliah ini sangat singkat, 

oleh karena itu membaca pustaka asli sangat dianjurkan bagi 

mahasiswa sehingga cakrawala berpikir ekonomi produksi lebih luas 

dan mendalam. 

Secara tekhnis, materi kuliah tercakup dalam rencana 

pembelajaran semester (RPS) setiap 14 kali kuliah. Selanjutnya 1 kali 

ujian tengah semester (UTS), dan 1 kali ujian akhir semester (UTS). 

Evaluasi akhir merupakan nilai kumulatif dari nilai tugas tersruktur 

(20%), nilai ujian tengah semester (40%), dan nilai ujian akhir semester 

(40%). 

Penulis mengharapkan modul ini dapat dipandang sebagai 

upaya agar mahasiswa lebih mudah untuk menjadi tahu, mau, dan 

akhirnya mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dalam lingkup E-

Commerce For Agribussiness bidang pertanian. 

 

     Penulis, 18 Oktober  2021 
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Bab I 
Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang 

Dalam awal bahan ajar ini, Anda akan saya ajak untuk 

mendiskusikan tentang konsep dan ruang lingkup koperasi di 

Indonesia. Materi pembelajaran dengan acuan rencana 

pembelajaran semester (RPS). Suatu perencanaan pembelajaran 

yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk 

mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Setelah mempelajari bahan ajar ini, dengan menggunakan 

wawasan dan pengalaman anda mengenai E-Commerce For 

Agribussiness, anda diharapkan mampu mengadakan analisis dan 

menerapkan teori E-Commerce For Agribussiness. Kemampuan 

menganalisis ide-ide berpikir merupakan mengkompilasi seluruh 

bahan atau materi perkuliahan yang diambil dari buku teks, jurnal 

ilmiah, artikel dan lain-lain. 

Kemampuan menganalisis merupakan kemampuan yang 

kompleks, oleh sebab itu supaya dapat merealisasikan tujuan 

tersebut Anda harus dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 

I.  Pendahuluan, Ruang Lingkup Pokok Materi Kuliah 

II.   Infrastruktur Teknologi E-Commerce: Internet dan World 

Wide Web 

III.  Prinsip-Prinsip dan Kegunaan; Internet dan World Wide 

Web: E-Commerce Infrastruktur Pertanian 

IV.  E-Commerce dan Manajemen Rantai Pasokan 

V.  Sistem Pembayaran dan Keamanan E-Commerce 

VI.  Konsep Pemasaran dan Periklanan E-Commerce 

VII.  Komunikasi Pemasaran E-Commerce 
1 
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VIII. Konsep Electronik Business System -> Masalah Etis, Sosial, 

dan Plitical dalam E-Commerce 

IX.  Teori praktik Online dan Layanan E-Commerce 

X.  Konsep Konten Online dan Media Sosial E-Commerce 

XI.  Jejaring Sosial, Pelelangan dan Portal E-Commerce 

XII.  B2 B E-Commerce: Manajemen Rantai Pasokan dan 

Perdagangan Kolaboratif 

XIII. Portal Lelang dan Komunikasi E-Commerce 

XIV. Penyedia Konten Online B2: Media Digital E-Commerce 

 

B. Petunjuk Belajar 

Untuk dapat memahami materi modul ini dengan baik, 

serta mencapai kompetensi yang diharapkan, berikut ini strategi 

belajar yang sebaiknya Anda gunakan. 

1. Bahan ajar ini terdiri dari 14 kegiatan pembelajaran 

2. Ikuti setiap tahapan kegiatan pembelajaran 

3. Baca uraian materi disetiap kegiatan pembelajaran 

4. Cermati setiap materi pembelajaran dalam bahan ajar ini 

dengan sungguh-sungguh. 

5. Kerjakan latihan soal untuk menguji pemahaman setiap 

materi perkuliahan. 

6. Setiap pertemuan seluruh mahasiswa wajib mengikuti ujian 

tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), dan 

mengumpulkan laporan praktikum mata kuliah ini. 

 

C. Deskripsi Singkat Materi 

Pengertian E-commerce merupakan satu set dinamis 

teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan 

perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi 

elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi 

yang dilakukan secara elektronik. M. Suyanto (2003) mengatakan, 

e-commerce (EC) merupakan konsep baru yang bisa digambarkan 

sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web 

internet (Shim, Qureshi, Siegel, 2000) atau proses jual beli atau 
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pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi 

termasuk internet (Turban, Lee, king, Chung, 2000). 

E-commerce merupakan proses membeli, menjual, atau 

memperdagangkan data, barang, atau jasa melalui internet 

(Turban et al., 2015). E-commerce didefinisikan sebagai transaksi 

komersial yang melibatkan pertukaran nilai yang dilakukan 

melaluiatau menggunakan tekonologi digital antara individu 

(Laudon dan Traver, 2017). Media e-commerce melibatkan 

penggunaan internet, world wide web, dan aplikasi atau 

browserpada perangkat selular atau mobileuntuk bertransaksi 

bisnis. Platform mobile adalah pengembangan terbaru dalam 

infrastruktur Internet dari berbagai perangkat mobile seperti 

smartphone dan tablet melalui jaringan nirkabel (wifi) atau 

layanan telepon seluler. Pada awal berkembangnya e-commerce, 

satu-satunya media digital adalah web browser, namun saat ini 

media yang lebih banyak digunakan adalah melalui aplikasi 

mobile (Laudon dan Traver, 2017). 

Kalakota dan Whinston (1997) mendefinisikan e-

commerce dari beberapa perspektif sebagai berikut: 

1. Dari perspektif komunitas, e-commerce merupakan 

pengiriman informasi, produk/layanan, atau pembayaran 

melalui lini telepon, jaringan komputer atau sarana 

elektronik lainnya. 

2. Dari perspektif proses bisnis, e-commerce merupakan 

aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi dan aliran 

kerja perusahaan. 

3. Dari perspektif layanan, e-commerce merupakan satu alat 

yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan 

manajemen dalam memangkas service cost ketika 

meningkatkan mutu barang dan ketepatan pelayanan.  

4. Dari perspektif on line, e-commerce berkaitan dengan 

kapasitas jual beli produkdan informasi di internet dan jasa 

on line lainnya. 
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E-commerce bisa beragam bentuknya tergsntung pada 

tingkat digitalitas produk/ layanan untuk dijual dan sebagainya. 

(Dikutip dari buku Raymond McLeod, Jr “Sistem Informasi 

Manajemen”). 
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BAB II 
Infrastruktur Teknologi E-Commerce: Internet Dan 

World Wide Web 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi komunikasi dan jaringan terutama 

internet, menyediakan inrastruktur yang dibutuhkan untuk e-

business. Bagian ini memberikan pengantar atas gambaran umum 

konsep jaringan dan mendiskusikan isu-isu strategis yang 

berkaitan dengan metode-metode alternatif yang dapat 

dipergunakan organisasi ataupun kelompok dalam 

mengimplementasikan  e-businesspada organisasinya.  

Banyak perusahaan telah membuktikan bahwa 

infrastrukture-business dapat memberikan manfaat langsung 

terhadap perusahaan dan bagi kelangsungan hidup perusahaan 

tersebut.Infrastruktur e-business terdiri dari berbagai macam 

komponen teknologi informasi yang memberikan layanan 

bersama dan menyediakan kemampuan untuk menjalankan 

berbagai aplikasi bisnis. Aplikasi bisnis tersebut melakukan 

berbagai macam proses bisnis pada perusahaan yang 

memungkinkan untuk mengubah kondisi bisnis perusahaan 

menjadi lebih baik.Akan tetapi, perusahaan mungkin saja tidak 

efektif menggunakan infrastruktur e-businessuntuk menghasilkan 

aplikasi bisnis yang efektif. Demikian pula sebaliknya, perusahaan 

mungkin tidak dapat menghasilkan aplikasi bisnis yang efektif 

meskipun infrastruktur e-businessnya sudah sedemikian efektif.  

Pada kondisi seperti ini perusahaan tidak akan 

mendapatkan hasil apapun dari infrastruktur dan aplikasi bisnis 

yang dimilikinya karena tidak adanya keselarasan antara strategi 

bisnis dan teknologi informasi. Dengan kata lain, dua hal yang 
5 
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sangat dibutuhkan adalah infrastruktur e-business serta aplikasi 

bisnis yang efektif untuk memenuhi peningkatan kebutuhan 

pelanggan tanpa meningkatkan biaya.  

Oleh karena itu, komponen infrastruktur e-business yang 

dimiliki harus dapat mencerminkan implementasi aplikasi bisnis 

utama dan selaras dengan strategi bisnis perusahaan.  

B. Infrastruktur Teknologi E-Commerce 

Infrastruktur jasa bisnis umum terdiri dari keamanan 

kartu cerdas (otentikasi), pembayaran elektronik, direktori / 

katalog. Infrastruktur distribusi informasi dan pesan meliputi EDI 

(electronic data interchange), e-mail, hypertext transfer protocol. 

Infrastruktur publikasi jaringan dan kandungan multimedia 

mencakup HTML, Java, Flash, WWW, VRML, PHP, ASP dan 

sebagainya. Infrastruktur Jaringan terdiri dari telekom, TV kabel, 

wireless, internet (VAN, WAN, LAN, Intranet, ekstranet). 

Infrastruktur pendukung E-Business (Turban et al, 2004) 

meliputi:  

1. Common Business Service Infrastructure, seperti security 

smart cards atau authentification, pembayaran secara 

elektronik, direktori dan katalog.  

2. Messaging and Information Distribution Infrastructure, 

diantaranya EDI (Electronic Data Interchange), Email dan 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP).  

3. Multimedia Content and Network Publishing Infrastructure 

seperti HTML, Java, World Wide Web(WWW) dan URML.  

4. Network Infrastructure, diantaranya jasa Telkom, Tv Kabel, 

wireless intraner, WAN, LAN, internet dan extranet.  

5. Interfacing Infrastructure, baik untuk database, pelanggan, 

maupun aplikasi. 

 

Infrastruktur jasa bisnis umum terdiri dari keamanan 

kartu cerdas (otentikasi), pembayaran elektronik, direktori / 
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katalog. Infrastruktur distribusi informasi dan pesan meliputi EDI 

(electronic data interchange), e-mail, hypertext transfer protocol.  

Infrastruktur publikasi jaringan dan kandungan 

multimedia mencakup HTML, Java, Flash, WWW, VRML, PHP, 

ASP dan sebagainya. Infrastruktur Jaringan terdiri dari telekom, 

TV kabel, wireless, internet (VAN, WAN, LAN, Intranet, 

ekstranet). 

Ketika perusahaan telah memutuskan untuk 

mengembangkan sistem e-commerce dalam perusahaannya untuk 

mensupport seluruh aktifitasnya ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan dengan baik seperti sasaran konsumen yang hendak 

di bidik; jenis produk atau service apa saja yang dapat 

dikembangkan; sales service, seperti fasilitas untuk melakukan 

order secara online, pembayaran secara online, mengechek sistem 

kerjanya dan hal-hal yang berhubungan dengan garansi dan 

purna jual; bagaiman produk dan service tersebut dipromosikan; 

proses transaksi secara real-time, tentang fee, pengiriman dan 

pembayaran; analisa dan data marketing, seperti informasi trend 

produk atau service, keluhan dan keinginan konsumen dan 

pengembangan ke depan; dan terakhir branding. Untuk 

mempersiapkan hal tersebut diatas, diperlukan langkah awal 

dalam pengembangan sebuah sistem e-commerce yang diawali 

dari pengenalan akan infrastruktur hingga merencanakan dan 

mengembangkannya. Artikel ini mencoba memberikan gambaran 

bagaimana membangun aplikasi dan infrastruktur e-commerce 

tersebut. 

Biasanya, perusahaan konvensional yang berniat 

mengimplementasikan e-commerce secara alami akan melalui 

beberapa tahapan. Berikut tahapan- tahapan menuju e-commerce 

sebagai berikut: 

1. Perlengkapan brosur (Brochur ware) 

Pada tahap pertama, perusahaan biasanya 

menggunakan internet sebagai medium untuk berpromosi 

7 
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(marketing). Istilah “brochurware” sendiri memiliki makna 

dipergunakannya internet sebagai sarana untuk 

mengembangkan brosur elektronik. Jenis – jenis informasi 

standar yang biasa diletakkan dalam situs perusahaan adalah 

profil perusahaan, informasi produk dan pelayanan yang 

ditawarkan, nomor telepon yang dapat dihubungi, dan 

sebagainya. 

2. Interaktivitas Pelanggan (Customer Interactivity) 

Sesuai dengan namanya, pada tahapan berikut 

perusahaan mulai mengembangkan kemampuan aplikasi 

situsnya untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dua 

arah (dialog) antara perusahaan dan para konsumennya (atau 

calon pelanggan). Contohnya adalah fasilitas interactive chatting 

yang memungkinkan pelanggan untuk secara interaktif 

berdiskusi dan melakukan tanya jawab dengan bagian 

customer-service perusahaan. Prinsip yang dikembangkan disini 

adalah menciptakan relasi atau hubungan interaktif dengan 

konsumen sebagai salah satu faktor yang menentukan aspek 

kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

3. Pengaktif Transaksi (Transaction Enabler) 

Tahap selanjutnya adalah pengembangan suatu 

aplikasi yang memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara 

elektronik (e-Commerce). Paling tidak terdapat dua jenis 

transaksi bisnis yang umunya terjadi. Pertama, mekanisme 

pembelian produk atau jasa oleh konsumen melalui internet. 

Aktivitas perdagangan, seperti pemilihan barang melalui 

katalog, penawaran harga, sampai dengan pembayaran, 

dilakukan melalui fasilitas yang tersedia di situs perusahaan. 

Kedua, transaksi yang terjadi antara perusahaan dan rekanan 

bisnisnya. 
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4. One-to-one Relationship 

Dengan tahapan ini diharapkan terjadinya transaksi 

perdagangan antar individu. Secara prinsip, yang terjadi disini 

adalah mekanisme penjualan produk atau pelayanan berbasis 

individu yang memungkinkan masing – masing konsumen 

untuk berhubungan secara ekslusif dengan individu lain secara 

bebas. Contohnya adalah bisnis pelelangan, atau penjualan 

mata uang (money changer). Dampak mekanisme perdagangan 

seperti ini adalah dimungkinkannya seorang konsumen untuk 

memperoleh harga spesifik yang berbeda dengan konsumen – 

konsumen lainnya. 

5. Real Time Organizations 

Pada tahap kelima ini yang terjadi adalah bisnis non-

stop 24 jam. Saat ini seluruh transaksi diambil alih secara 

otomatis oleh komputer. Secara real time calon penjual dan 

pembeli, melalui situs perusahaan, dapat bertemu dan 

melakukan transaksi saat itu juga. 

6. Communities of Interests 

Tahap terakhir dalam tahapan menuju e-commerce 

adalah kemampuan perusahaan dalam membentuk sebuah 

komunitas didunia maya, yang terdiri dari para konsumen dan 

rekanan bisnis yang saling bekerja sama untuk menciptakan 

value di Internet. Kecepatan evolusi perusahaan dalam 

memanfaatkan Internet untuk mengembangkan e-commerce 

sangat ditentukan oleh kesiapan manajemen dan ketersediaan 

sumber daya yang memadai. 

Munculnya teknologi e-business merupakan era baru 

pengembangan bisnis perusahaan karena kebutuhan infrastruktur 

untuk menerapkan teknologi informasi tidak sama dengan 

teknologi industri sebelumnya. Hal ini disebabkan karena: 

1. Pertama, layanan informasi tidak tergantung pada 

infrastruktur secara fisik seperti misalnya jaringan 
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transportasi yang sangat penting bagi teknologi manufaktur 

yang masih tradisional. E-businessmenggambarkan 

pergantian dari aset secara fisik menjadi aset elektronik dan 

aset intelektual. Sebagai hasilnya, keperluan karyawan yang 

berpendidikan menjadi lebih penting dibandingkan 

sebelumnya. 

2. Kedua, Teknologi informasi memungkinkan penyebaran 

aktifitas ekonomi. Pada teknologi manufaktur, proses 

produksi harus dilakukan pada satu lokasi agar dapat 

berlangsung secara ekonomis. Pada produksi yang 

memanfaatkan layanan teknologi informasi, hal tersebut 

dapat dilakukan meskipun berada pada lokasi geografis 

yang berbeda. 

3. Ketiga, Teknologi informasi bukan merupakan modal 

insentif seperti teknologi manufaktur. Sebagai hasilnya, 

enterpreneurdapat masuk pada berbagai bisnis yang 

berhubungan dengan teknologi informasi dengan investasi 

teknologi yang kecil 

C. Internet Dan World Wide Web 

 World Wide Web adalah kumpulan informasi 

multimedia(tekstual, grafis, spasial, suara dan sebagainya yang 

disusun dalam bentuk dokumen HyperText” (Purnama, 2016). 

Sedangkan Menurut Shalahuddin dkk (2010) World Wide Web 

biasa disebut dengan web merupakan sebuah sistem yang 

interlinked (kumpulan link atau saluran yang saling terhubung), 

akses dokumen hypertext melalui internet 

World Wide Web secara luas lebih dikenal dengan istilah 

web(website). Web adalah sistem pengakses informasi dalam 

internet (Kadir, 2014). Web disusun dari halaman-halaman yang 

menggunakan teknologi webdan saling berkaitan satu sama lain. 

Sedangkan pengertian lain menyebutkan bahwa website adalah 

rangkaian atau sejumlah halaman web di internet yang memiliki 

10 
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topik saling berkaitan untuk mempresentasikan suatu informasi 

(Ginanjar, 2014).  

Website memiliki beberapa jenis, jenis tersebut 

berdasarkan sifat dan Bahasa pemrograman yang digunakan. 

Halaman web dapat digolongkan menjadi dua yaitu: 

1. Website Statis Website statis merupakan website yang 

berisikan data dan informasi yang tidak berubah-ubah. 

Dokumen webyang dikirm kepada client akan sama isinya 

dengan web server. Contohnya adalah halaman utama 

Google karena tidak adanya perubahan data atau informasi. 

2. Website Dinamis Website dinamis merupakan website yang 

memiliki data dan informasi yang berbeda-beda tergantung 

input yang disampaikan oleh client. Contohnya adalah pada 

Google ketika sedang melakukan pencaria 

Gambar 1. Daftar member login  dan Login Admin 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Penelitian (Yuni Sugiarti, 2014) 

Sistem e-commerce yang dibangun dapat membantu Toko 

Mahkota pisang untuk memperkenalkan website e-commerce 

buah pisang yang dijual ke seluruh customer untuk memasarkan 

buah pisah yang dijual, juga dapat mengelola data produk, data 

customer dan data pemesanan. Berdasarkan hasil pengujian black 

box, sistem e-commerce yang dibangun, telah sesuai dengan yang 

diharapkan dan dapat berfungsi dengan baik. (Yuni Sugiarti, 2014) 
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LEMBAR KERJA MAHASISWA 

 

1. Jelaskan pengertian infrastruktur teknologi e-commerce? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 

2. Berikan contoh website dalam bidang bisnis menurut anda? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 

3. Bagaimana mengimplementasi lebih luas perlu dilakukan uji coba 

dan kajian secara lebih mendalam tersebut diharapkan 

mendapatkan sistem website               e-commers yang lebih akurat 

dan efektif, menurut pendapat anda? 

………………………………………….…………………………………

……..………………………………………….……………………………

…………..……………………………………………….…………………

……………... 
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BAB III 
Prinsip-Prinsip dan Kegunaan 

Internet dan World Wide Web: e-commerce 

Infrastruktur Pertanian 
 

A. Latar Belakang 

Sektor pertanian cukup memiliki peranan penting dalam 

upaya mendukung perekonomian Indonesia. Namun disisi lain, 

terkadang banyak kelompok masyarakat tidak diuntungkan 

akibat permasalahan yang timbul karena rantai distribusi produk 

pertanian tersebut yang cukup panjang terutama bagi petani dan 

konsumen (end user). Tentu saja keadaan tersebut harus 

diperbaiki, agar hasil pertanian Indonesia dapat dinikmati oleh 

konsumen atau petani dengan layak. Salah satu usahanya adalah 

dengan membangun sistem peniagaan berbasis e-Commerce di 

bidang pertanian.  

Sistem perniagaan berbasis e-Commerce dapat dijadikan 

sebagai alternatif bagi petani petani, dijadikan sebagai media 

promosi, komunikasi dan informasi serta dapat memotong rantai 

distribusi pemasaran hasil pertanian. 

B. Prinsip-Prinsip Dan Kegunaan E-Commerce 

Electronic Commerce selanjutnya disebut dengan istilah 

E-commerce atau e-business adalah penggunaan jaringan 

komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. 

Ada beberapa prinsip-prinsip etika bisnis (Muslich, 2004) meliputi: 

1.  Prinsip ekonomi 

Perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai 

dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan 

visi dan misi yang dimilikinya dalam menetapkan kebijakan 

perusahaan harus diarahkan pada upaya pengembangan visi 
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dan misi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran, 

kesejahteraan para pekerja, komunitas yang dihadapinya. 

2.  Prinsip kejujuran 

Kejujuran menjadi nilai yang paling mendasar dalam 

mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Dalam 

hubungannya dengan lingkungan bisnis, kejujuran 

diorientasikan kepada seluruh pihak yang terkait dengan 

aktivitas bisnis. Dengan kejujuran yang dimilikioleh suatu 

perusahaan maka masyarakat yang adadi sekitar lingkungan 

perusahaan akan menaruh kepercayaanyang tinggi bagi 

perusahaan tersebut. 

3.  Prinsip niat baik dan tidak berniat jahat 

Prinsip ini terkait erat dengan kejujuran. Tindakan 

jahat tentu tidak membantu perusahaan dalam membangun 

kepercayaan masyarakat, justru kejahatan dalam berbisnis 

akan menghancurkan perusahaan itu sendiri. Niatan dari suatu 

tujuan terlihat cukup transparan misi, visi dan tujuan yang 

ingin dicapai dari suatu perusahaan. 

4. Prinsip adil 

Prinsip ini menganjurkan perusahaan untuk bersikap 

dan berperilaku adil kepada pihak-pihak bisnis yang terkait 

dengan sistem bisnis tersebut.5) Prinsip hormat pada diri 

sendiri. Prinsip hormat pada diri sendiri adalah cermin 

penghargaan yang positif pada diri sendiri. Hal ini dimulai 

dengan penghargaan terhadap orang lain. Menjaga nama baik 

merupakan pengakuan atas keberadaan perusahaan tersebut. 

Kegunaan E-commerce Website Untuk Pemilik Usaha 

Untuk yang pertama adalah kegunaan e-commerce 

website untuk pemilik bisnis, ada banyak sekali manfaatnya, dan 

berikut ini adalah beberapa di antaranya: 
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1. Adanya e-commerce website, maka sangat memungkinkan 

untuk sebuah perusahaan ataupun pemilik usaha bisa 

menjual produk mereka kepada para konsumen secara lebih 

banyak karena memang sifat dari web tersebut. Dalam 

artian perusahaan bisa mengcover pasar secara lebih luas. 

Contohnya saja seperti sebuah perusahaan sepatu yang ada 

di Amerika bisa menjual produk             di Indonesia tanpa 

harus ada toko di Indonesia. 

2. Pemilik usaha nantinya tidak perlu untuk membuka banyak 

cabang penjualan dan juga distribusi. Namun jika memang 

kamu ingin membuka beberapa cabang sangat 

diperbolehkan karena nantinya juga akan memberikan 

keuntungan yang lebih. 

3. Pemilik usaha tidak perlu mengeluarkan biaya berlebih di 

dalam menyediakan beberapa toko ataupun pegawai. Hal 

tersebut akan meningkatkan keuntungan dengan cara 

menurunkan biaya operasional. 

4. Selain itu harga barang juga bisa ditekan semurah mungkin 

karena akumulasi dari beberapa manfaat tersebut sehingga 

nantinya konsumen juga akan lebih tertarik dengan hal 

tersebut. 

Kegunaan E-commerce Website Untuk Konsumen 

Selain bermanfaat untuk pemilik usaha, e-commerce juga 

sangat bermanfaat untuk konsumennya, dan berikut ini adalah 

beberapa kegunaan                         e-commerce website untuk 

konsumen sebagai berikut: 

1. Yang pertama adalah konsumen bisa melakukan pengecekan, 

kemudian perencanaan maupun langsung melakukan 

pembelian dan pemesanan produk atau jasa pada beberapa 

usaha tertentu. Beda halnya dengan toko offline yang mana 

memiliki jam buka dan tutup. Dengan e-commerce ini tentu 
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saja kamu dapat menggunakan layanan selama 24jam dalam 7 

hari. 

2. Kemudian yang kedua adalah lebih menghemat waktu karena 

tidak perlu datang ke toko karena konsumen cukup membuka 

websitenya kemudian cek produk dan jika sudah cocok 

langsung dipesan dan nantinya akan diantarkan ke rumah 

kamu. 

3. Selain itu nantinya konsumen juga dapat membandingkan 

beberapa produk yang ada di beberapa toko tanpa harus 

mendatangi tempatnya karena tinggal mengeklik di beberapa 

website saja. 

C. E-Commerce Infrastruktur  

E-Commerce dibangun Infrastruktur teknologi untuk e-

business merupakan hal yang cukup penting karena bagian inilah 

yang akan digunakan sebagai dasar sistem keamanan tingkat 

diatasnya sehingga diperlukan infrastruktur yang handal yang 

mampu menjadi wadah dari sistem keamanan. Jika salah atau 

kurang tepat   di dalam memasang basis keamanan pada sebuah 

jaringan yang akan dioperasikan pada area jaringan publik di 

Internet maka akan mengakibatkan pihak ketiga dapat menjebol 

sistem keamanan server tersebut. 

Gambar 3. Basic Network Security Model 

 

 

 

 

 

 

 

17 



Modul Bahan Kuliah 

  

 

17 

Pelaku bisnis range atau jangkauan yang luas dalam batas 

reduksi biaya operasi dan meningkatkan profitabilitas bisnis, 

meliputi:  

1. Peningkatan penjualan konsumen dapat mengambil 

keuntungan khusus, meningkatkan stok atas produk dan 

pelayanan yang banyak dibutuhkan, dan dalam kasus 

pelayanan perawatan kesehatan, mendapatkan perawatan saat 

diperlukan.  

2. Mempercepat pembayaran transaksi dengan menggunakan 

credit card dapat dilakukan dalam 24 – 72 jam, meningkatkan 

alur keuangan perusahaan.  

3. Mengurangi biaya perusahaan dapat menghemat waktu dalam 

manajemen pengajuan rekening, pengiriman rekening, dan 

alur yang dapat diterima, mengurangi biaya operasional, dan 

yang berhubungan dengan pengeluaran. 

4. Memperbaiki pelayanan customer customer dapat menikmati 

kesempatan dan waktu dengan sebaik-baiknya dan fleksibilitas 

pembayaran yang disediakan oleh credit card. Penerimaan 

kartu mengijinkan perusahaan untuk mengakomodasikan 

konsumen dan menawarkan peningkatan pilihan pembayaran 

secara bulanan, catur wulan, atau semi anual.  

5. Bisnis membangun sumber daya credit card menyediakan 

kepada merchant program penilaian dan promosi dengan 

jangkauan yang luas yang dirancang untuk mempertinggi 

loyalitas customer dan memperluas kesempatan 

pengembangan bisnis. 
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LEMBAR KERJA MAHASISWA 

 

1. Jelaskan prinsip-prinsip dan kegunaan e-commerce? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

……. 

2. Jelaskan e-commerce dibangun infrastruktur teknologi untuk e-

business? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 
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BAB IV  
E-Commerce Dan Manajemen Rantai Pasokan 

 

A. Latar Belakang 

Istilah supply chain management dikemukakan pertama 

kali oleh Oliver dan Weber tahun 1982 Supply chain adalah 

jaringan fisiknya, yakni perusahaan–perusahaan yang terlibat 

dalam memasok bahan baku, memproduksi barang, maupun 

mengirimkannya ke pemakai akhir, sedangkan supply chain 

management adalah metode, alat, atau pendekatan 

pengelolaannya. Supply chain managementadalah salah satu 

cabang ilmu manajemen produksi yang bermanfaat dan dalam 

dunia kerja dapat ditemukan dengan sangat mudah dalam 

implementasinya. Pentingnya pengelolaan rantai pasok dapat 

dimulai dari pemilihan supplier untuk penyedia bahan baku, 

proses produksi dan inventory, hingga pemilihan untuk jaringan 

distribusi yang efesien, semuanya dapat dipelajari dalam Supply 

Chain Management 

Supply Chain Management (manajemen rantai pasok) 

mencakup semua aktivitas yaitu sejak material datang dari pihak 

supplier, kemudian material itu diolah menjadi produk setengah 

jadi ataupun produk jadi, sampai produk itu didistribusikan ke 

konsumen. Untuk mengetahui perfomansi dari Supply Chain 

perusahaan, diperlukan suatu pengukuran. Dari pengukuran 

tersebut akan didapatkan suatuhasil, sehingga baik tidaknya 

kinerja Supply Chain dari perusahaan dapat terlihat. Dengan 

adanya kinerja Supply Chain yang baik, maka kinerja dari 

perusahaan akan semakin terarah dan memberikan keuntungan, 

baik itu untuk pihak perusahaan, supplier, maupun konsumen. 
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B. E-Commerce Dan Manajemen Rantai Pasokan 

Pada e-commerce berbasis Supply Chain Management 

(manajemen rantai pasok), memberikan tempat kepada para 

pelaku usaha (konsumen, pemasok, pengecer, dan jasa 

pengiriman) untuk melakukan transaksi dan tukar menukar 

informasi. Transaksi dilakukan pada web e-commerce, dimana 

untuk masing-masing pelaku usaha dapat mengakses halaman 

web yang tersedia. 

Menurut lembaga riset asal Inggris, Merchant Machine, 

Indonesia memimpin negara-negara lain sebagai negara dengan 

pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Pada tahun 2018, 

pertumbuhannya mencapai presentase 78%. Meksiko menjadi 

negara yang menduduki peringkat kedua tercepat dalam 

pertumbuhan e-commerce dengan pertumbuhan 59% pada 2018. 

Sementara itu, Filipina berada di urutan ketiga dengan 

pertumbuhan e-commerce sebesar 51% 

(https://databoks.katadata.co.id). 

Pada kinerja bisnis e–commerce ini berkaitan dengan 

sistem logistik dan manajemen supply chain. Logistik e-commerce 

erat kaitannya dengan e-logistik. Di Indonesia, sistem 

perpindahan logistik dalam bisnis e-commerce sebagian besar 

masih menggunakan cara manual.  Model bisnis dagang e-logistik 

memiliki alur yang lebih sederhana daripada ritel offline yang 

memerlukan gudang. Dalam platform dagang e-logistik, penyedia 

hanya menjadi sarana pemasaran, mendata barang yang masuk 

dan ke luar, serta bekerja sama dengan perusahaan logistik untuk 

pengiriman. 
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Gambar 4. Model Logistik Tradisional dan E-Logistik 

(Sumber: http://www.analyticsindiamag.com) 

E-logistik merupakan proses yang diperlukan untuk 

mentransfer barang yang dijual melalui internet ke pelanggan. 

Aspek lain dan lebih canggih adalah bahwa e-logistik terkait 

dengan integrasi rantai pasokan yang memiliki efek 

menghilangkan perantara (seperti grosir atau pengecer) dan juga 

mendorong munculnya pemain baru seperti logistik, yang 

berperan untuk beradaptasi dengan tradisional logistik rantai 

untuk memperhitungkan persyaratan e-bisnis. (Auramo J. dalam 

Sahroni, 2015). 

Logistik E–commerce adalah kegiatan yang memastikan 

bahwa pelanggan mendapatkan apa yang mereka butuhkan pada 

waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan dengan biaya 

minimum. Beberapa elemen yang ada dalam e-logistik 

diantaranya adalah konsumen (consumers), manufaktur 

(manufactures), pedagang perantara (intermediaries) dan service 

providers. Satu hal yang membedakannya adalah penggunaan 

jaringan-jaringan komputer (computer networks) yaitu internet 

dalam proses kerjanya. 
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Gambar 5. Proses Pemenuhan Order Lebih Cepat E-Logistik  

(Faster Order Fulfillment Process E-Logistik)  

(Sumber: Upadhye, 2012) 

 

Transaksi e-logistik memiliki beberapa karakteristik yang 

sangat khusus dan berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, 

diantaranya: 

1. Tidak ada batasan dalam transaksi 

Pada masa sebelum berkembangnya internet, batas-

batas wilayah geografi menjadi salah satu hambatan bagi suatu 

individu atau perusahaan yang ingin mengembangkan 

bisnisnya dalam skala yang luas. Hal tersebut menyebabkan 

hanya individu atau perusahaan yang memiliki modal besar 

yang dapat memasarkan produknya ke wilayah yang jauh 

bahkan hingga luar negeri. Dewasa ini dengan kemudahan 

akses internet, pengusaha kecil dan menengah dapat 
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memasarkan produknya dan menjangkau daerah yang jauh 

dengan memanfaatkan situs web, pembuatan akun pada 

aplikasi-aplikasi e-commerce, atau memasang iklan di situs-situs 

internet dengan waktu yang fleksibel, dapat diakses selama 24 

jam, dan dapat dijangkau oleh pelanggan dari seluruh dunia 

untuk melakukan transaksi secara online. 

2. Transaksi anonim 

E-logistik dalam e-commerce memungkinkan para 

penjual dan pembeli melakukan transaksi secara anonim 

melalui internet dan tidak harus bertatap muka satu sama lain. 

Kemudahan ini berkorelasi dengan pembayaran yang telah 

diotorisasi oleh penyedia sistem pembayaran yang telah 

ditentukan. 

3. Produk barang tak berwujud 

Banyak perusahaan yang bergerak di bidang e-logistik 

dengan menawarkan barang tak berwujud separti data, 

software, dan ide-ide yang dijual melalui internet. 
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LEMBAR KERJA MAHASISWA 

 

1. Jelaskan supply chain management (manajemen rantai pasok)? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 

2. Jelaskan bisnis e–commerce ini berkaitan dengan sistem logistik 

dan manajemen supply chain? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 
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BAB V   
Sistem Pembayaran Dan Keamanan E-Commerce 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini pembayaran secara elektronik telah berevolusi 

dan terus berkembang seiring dengan banyaknya kebutuhan dan 

cara untuk melakukan pembayaran, evolusi tersebut berguna agar 

memudahkan transaksi yang terjadi dalam e-commerce. Selain 

kemudahan dalam melakukan transaksi keuntungan dalam 

menggunakan sistem pembayarane-commerce adalah untuk 

meminimalisir biaya transaksi, proses waktu dan biaya tenaga 

kerja. 

Dengan perkembangan transaksi e-commerce yang 

berbentuk eksponensial maka perhatian kepada investasi dan 

regulasi sistem pembayaran menjadi sangat penting. Berdasarkan 

pendekatan Arrow-Debrue maka keseimbangan pasar hanya akan 

terjadi jika sistem pembayaran mampu memperbaiki dirinya 

secara terus menerus. 

B. Sistem Pembayaran E-Commerce 

Sistem pembayaran E-commerce merupakan salah satu 

hal yang penting untuk para start-up bisnis di dunia digital. 

Untuk pembayaran, e-commerce menyediakan banyak alternatif. 

Caranya adalah dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai 

customer pada web tersebut. Pembeli yang telah mempunyai 

kartu kredit dapat menggunakan kartu tersebut untuk 

pembayaran. Selain kartu kredit, alternatif lainnya adalah dengan 

menggunakan e-cash. E-cash sebenarnya merupakan suatu 

account khusus untuk pembayaran melalui internet. Account 

tersebut dibuka dengan menggunakan kartu kredit yang dipunyai 

sebelumnya. Customer hanya perlu mengisi pada account e-

cashnya untuk digunakan. 
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Dijelaskan oleh Laudon dan Traver, 2009 beberapa macam 

sistem pembayaran dalam e-commerce adalah sebagai berikut:  

1. Kartu kredit online merupakan bentuk utama sistem 

pembayaran online. Ada 5 pihak yang terlibat dalam 

pembelian kredit online yaitu konsumen, penjual, 

clearinghouse, bank penjual (kadang disebut dengan 

acquiring bank) dan bank yang mengeluarkan kartu kredit 

milik konsumen. Bagaimanapun, sistem kartu kredit online 

memiliki sejumlah batasan yang melibatkan keamanan, 

resiko penjualan, biaya, dan keadilan sosial.  

2. Dompet digital (digital wallets), Berusaha menandingi 

fungsionalitas dari dompet tradisional yang mengandung 

informasi identifikasi pribadi dan nilai yang tersimpan dalam 

beberapa bentuk.  

3. Tunai digital (digital cash) merupakan token numerik online 

berdasar deposit bank atau akun kartu kredit.  

4. Sistem stored-value online, dimana memperbolehkan 

konsumen untuk melakukan pembayaran instan, online 

untuk penjual dan individu lain, berdasar nilai yang 

tersimpan dalam akun online. Beberapa sistem penyimpanan 

nilai online butuh agar user mengunduh dompet digital, 

sementara yang lain butuh user untuk sekedar sign up dan 

transfer uang dari akun yang telah ada ke akun nilai yang 

tersimpan online. 

Di dalam e-commerce terdapat sistem pembayaran yang 

umumnya diterapkan yaitu kartu kredit online, dompet digital, 

tunai digital, sistem stored value online, sistem digital 

accumulating balance, sistem pembayaran cek digital dan wireless 

(Laudon and Traver, 2009). Bahwa sistem pembayaran e-

commerce yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah 

kartu kredit online dengan presentase 76.47%. Hasil penelitian 

diketahui bahwa untuk web e-commerce terkait faktor-faktor 

model sukses e-payment yang memiliki nilai tertinggi adalah 
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lazada.co.id, tokopedia.com dan bhinneka.com (Hestin Mulyasari, 

dkk., 2014). Berikut adalah penjelasan lengkap hasil peringkat web 

tertinggi terkait setiap variabel:  

1. Kualitas pelayanan (service quality) web lazada.co.id, 

tokopedia.com, bhinneka.com, dan tiket.com memperoleh 

nilai tertinggi yang berarti memiliki kualitas pelayanan 

yang sudah baik.  

2. Kemudahan penggunaan sistem pembayaran (perceived 

ease of payment) web lazada.co.id, tokopedia.com, 

bhinneka.com, garuda-indonesia.com, dan melon.co.id 

memperoleh nilai tertinggi yang berarti memiliki 

kemudahan penggunaan sistem pembayaran yang sudah 

baik.  

3. Kecepatan (perceived speed) web lazada.co.id, 

tokopedia.com, bhinneka.com, tiket.com, garuda-

indonesia.com, traveloka.com, melon.co.id, dan music 

legal.com memperoleh nilai tertinggi yang berarti memiliki 

kecepatan akses sistem pembayaran yang sudah baik.  

4. Kesenangan (perceived enjoyment) web lazada.co.id, 

bhinneka.com, traveloka.com, melon.co.id, langitmusik.com, 

dan musiklegal.com memperoleh nilai tertinggi yang berarti 

mampu memberikan kesenangan bagi pengguna sistem 

pembayaran yang sudah baik.  

5. Keamanan (security) Semua web e-commerce memperoleh 

nilai tertinggi yang berarti memiliki keamanan sistem 

pembayaran yang sudah baik.  

6. Penggunaan (actual use) web lazada.co.id, tokopedia.com, 

bhinneka.com, tiket.com, garuda-indonesia.com, 

melon.co.id, langitmusik.com, dan musiklegal.com 

memperoleh nilai tertinggi yang berarti memiliki 

penggunaan sistem pembayaran yang sudah baik.  

7. Keuntungan yang diterima (perceived benefit) web 

lazada.co.id, tokopedia.com, bhinneka.com, tiket.com, 

traveloka.com, dan langitmusik.com, memperoleh nilai 
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tertinggi yang berarti mampu memberikan keuntungan bagi 

pengguna sistem pembayaran yang sudah baik.  

8. Kepuasan pengguna (user satisfaction) web tokopedia.com 

dan garuda-indonesia.com memperoleh nilai tertinggi yang 

berarti mampu memberikan kepuasan pada pengguna 

sistem pembayaran yang sudah baik. 

 

C. Keamanan E-Commerce 

Sistem keamanan e-commerce adalah sistem yang 

berfungsi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam 

proses transaksi pada e-commerce. Sistem keamanan pada sistem 

e-commerce umumnya mengamankan sistem  e-commerce dengan 

bantuan dari protokol keamanan eksternal yang harus                        

di install ke dalam web server sehingga membuat keamanan dari 

system e-commerce tersebut sangat bergantung dari protokol 

keamanannya. 

Solusi dari beberapa masalah yang telah ditemukan untuk 

meningkatkan keamanan sistem e-commerce yang digunakan saat 

ini adalah: 

1. Menggunakan sistem otentikasi sederhana berbasis hashing 

yang ditanamkan ke dalam sistem e-commerce untuk 

melakukan otentikasi pengesahan dari pelanggan. 

2. Menggunakan sistem enkripsi simetris RC6 yang diperkuat 

dengan sistem enkripsi RSA dan sistem encoding dari Base 

3. Menggunakan sistem enkripsi simetris RC6 hanya untuk 

mengamankan isi data transaksi sedangkan untuk kunci 

enkripsi RC6-nya diamankan dengan menggunakan RSA 

baik dari sisi server maupun dari sisi client. 
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Gambar 6. Celah Keamanan pada E-Commerce  

Sumber: Laudon and Traver (2001) 
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LEMBAR KERJA MAHASISWA 

 

1. Jelaskan sistem pembayaran e-commerce menurut pendapat anda? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 

 

2. Sebutkan e-commerce terdapat sistem pembayaran tersebut? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 
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BAB VI   
Konsep Pemasaran Dan Periklanan E-Commerce 

 

A. Latar Belakang 

Untuk memanfaatkan kemajuan teknologi guna 

menunjang keunggulan dari suatu perusahaan perlu dilakukan 

dengan kebijakan yang terfokus pada metode pemasaran pada 

perusahaan, salah satunya melalui e-commerce. Sehubungan 

dengan itu, pelaku bisnis dalam perusahaan cenderung ingin 

mendapatkan pemasaran yang efektif dan efisien sebagai sarana 

informasi dalam transaksi. 

Sarana yang tepat bagi dunia pemasarannya yaitu melalui 

e-commerce. E-commerce beroperasi berdasarkan prinsip 

pemasaran massa dan pemasaran ke bisnis terutama 

menyibukkan diri dengan masalah untuk membangun tenaga 

pemasaran yang terbaik. 

B. Pemasaran E-Commerce 

Pemasaran online adalah praktik memanfaatkan saluran 

berbasis web untuk menyebarkan pesan tentang merek, produk, 

atau layanan perusahaan kepada calon pelanggannya. Metode dan 

teknik yang digunakan untuk pemasaran online termasuk email, 

media sosial, periklanan tampilan, optimisasi mesin pencari, dan 

banyak lagi. Tujuan pemasaran adalah untuk menjangkau calon 

pelanggan melalui saluran di mana mereka menghabiskan waktu 

untuk membaca, mencari, berbelanja, atau bersosialisasi secara 

online. 

Pemasaran online berbeda dari pemasaran tradisional, 

yang secara historis mencakup media seperti iklan cetak, billboard, 

televisi, dan radio. Sebelum saluran pemasaran online muncul, 

biaya untuk memasarkan produk atau layanan sering kali mahal, 
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dan secara tradisional sulit diukur. Pikirkan kampanye iklan 

televisi nasional, yang diukur melalui kelompok fokus konsumen 

untuk menentukan tingkat kesadaran merek. Metode-metode ini 

juga tidak cocok untuk eksperimen terkontrol. Saat ini, siapa pun 

yang memiliki bisnis online (dan juga sebagian besar bisnis offline) 

dapat berpartisipasi dalam pemasaran online dengan membuat 

situs web dan membuat kampanye akuisisi pelanggan dengan 

biaya kecil hingga tanpa biaya. Produk dan layanan pemasaran 

tersebut juga memiliki kemampuan untuk bereksperimen dengan 

pengoptimalan untuk menyempurnakan efisiensi dan ROI 

kampanye mereka. 

Manfaat utama menggunakan saluran online untuk 

memasarkan bisnis atau produk adalah kemampuan untuk 

mengukur dampak saluran apa pun yang diberikan, serta 

bagaimana pengunjung yang diperoleh melalui saluran yang 

berbeda berinteraksi dengan situs web atau pengalaman laman 

landas. Dari pengunjung yang melakukan konversi ke pelanggan 

yang membayar, analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk 

menentukan saluran mana yang paling efektif dalam memperoleh 

pelanggan berharga. 

Beberapa contoh pemasaran online sebagai berikut: 

1. Canon mengiklankan kata kunci pencarian yang berkaitan 

dengan “fotografi” di Google, Yahoo, dan mesin pencari Bing 

untuk memasarkan kamera mereka ke audiens yang relevan. 

2. Whole Foods mengumpulkan alamat email di situs web 

mereka untuk mengiklankan produk, penjualan, dan acara 

baru di toko mereka. 

3. Dove membuat iklan video dan membagikannya dengan 

audiens mereka di Facebook, Twitter, dan jejaring sosial 

lainnya untuk mempromosikan percakapan yang 

menyenangkan tentang merek dan produk mereka. 

Memulai Pemasaran Online 
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Langkah pertama untuk memulai dengan pemasaran 

online adalah mengevaluasi sasaran Anda dan memastikannya 

terukur. Apakah Anda berharap untuk mendaftar 100 pelanggan 

baru? Hasilkan 1.000 prospek untuk meningkatkan proses 

penjualan B2B Anda? Bangun basis subscriber lewat email 10.000 

orang..? 

Setelah itu, Anda perlu membuat pilihan tentang 

bagaimana membangun kehadiran online yang membantu Anda 

mencapai tujuan itu. Mungkin Anda perlu membuat situs e-

commerce. Jika Anda tertarik untuk memublikasikan konten 

untuk mendorong kesadaran dan pelanggan, lihat cara 

menyiapkan blog. Situs web atau laman landas sederhana dengan 

formulir pengambilan prospek dapat membantu Anda mulai 

mengembangkan merek dan menghasilkan lalu lintas. Platform 

analitik dasar (seperti Google Analytics, yang gratis) dapat 

membantu Anda mulai mengukur bagaimana Anda melacak 

menuju tujuan awal Anda. 

C. Periklanan E-Commerce 

Alasan lain mengapa periklanan pada e-commerce 

berkembang demikian pesat adalah sebagai berikut:  

1.  Iklan dapat di update setiap waktu dengan biaya minimal, 

oleh karena itu iklan-iklan di intenet selalu bisa tampil baru.  

2.  Iklan dapat menjangkau pembeli potensial dalam jumlah 

yang sangat besar dalam hitungan global.  

3. Iklan on line kadang-kadang lebih murah dibandingkan iklan 

televisi, Koran atau radio.  

4. Iklan pada e-commerce dapat secara efisien menggunakan 

konvergensi teks, audio, grafik dan animasi.  

5. Manfaat internet sendiri sedang berkembang dengan pesatnya.  

6. Iklan di internet dapat dibuat interaktif dan dibidikkan ke 

kelompok- kelompok tertentu atau perorangan.  
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Tujuan periklanan harus ditetapkan berdasarkan 

keputusan-keputusan sebelumnya mengenai pasar sasaran, 

penentuan posisi pasar dan bauran pemasaran. Perusahaan yang 

sudah bonafit serta menerapkan teknologi yang ada sangat 

membutuhkan pemasaran yang jaringannya luas. Maka cocok jika 

menggunakan e-commerce yang merupakan salah satu sarana 

pemasaran yang jangkauannya luas bakan sampai seluruh dunia. 

Beberapa keunggulan e-commerce dapat dipegang oleh 

perusahaan yang tidak memaksakan kekuatan potensialnya 

dengan memahami keunggulan perdagangannya untuk 

konsumen maupun untuk dunia bisnis (Onno W. Purbo dan Aang 

Arif Wahyudi. 2001). 
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LEMBAR KERJA MAHASISWA 

 

1. Jelaskan pemasaran dalam e-commerce menurut pendapat anda? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 

2. Jelaskan perbedaan pemasaran online dan pemasaran tradisional? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 

 

3. Jelaskan alasan anda, mengapa periklanan sangat penting pada e-

commerce? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 
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BAB VII   
Komunikasi Pemasaran E-Commerce 

 

A. Latar Belakang 

Komunikasi pemasaran dalam beberapa tahun terakhir 

menjadi sebuah kebutuhan bagi perusahaan-perusahaan untuk 

mengembangkan segala produk yang akan diproduksi oleh 

perusahaan tersebut. Berkembangnya komunikasi pemasaran 

tidak terlepas dari perkembangan jaman pada saat ini. Pemasaran 

menurut AMA (The American Marketing Association) yang 

anggotanya terdiri atas sejumlah besar professional pemasaran di 

Amerika Serikat dan Kanada menyatakan demikian : “pemasaran 

ialah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, harga, 

promosi, distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan 

pertukaran yang memuaskan individu serta tujuan organisasi”. 

Hal yang diungkap AMA memang berlaku di era seperti sekarang 

ini. (Jefkins, 1996). 

Kegiatan komunikasi pemasaran dilakukan oleh 

perusahaan atau produsen tentunya dengan maksud dan tujuan 

tertentu. Salah satu tujuan dari kegiatan komunikasi pemasaran 

adalah membentuk brand personality untuk produk yang 

dipasarkan kepada masyarakat. brand personality menurut Kevin 

Lane Keller (Strategic Brand Management, 1994) merupakan 

sebuah posisi dimana brand tersebut dikarakteristikan dalam 

kehidupan khalayak yang menjadi sasaran dari produk tersebut. 

B. Komunikasi Pemasaran E-Commerce  

Komunikasi pemasaran adalah kegiatan komunikasi yang 

dilakukan oleh pembeli dan penjual. Selain itu juga merupakan 

kegiatan yang membantu dalam pengambilan keputusan di 

bidang pemasaran serta mengarahkan pertukaran agar lebih 
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memuaskan dengan cara menyadarkan semua pihak untuk 

berbuat lebih baik. 

Komunikasi pemasaran adalah aktivitas yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi dan membujuk atau 

meningkatkan pesan sasaran atau perusahaan dan produknya 

agar bersedia menerima, membeli loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahan yang bersangkutan. (Djasmin Saladin, 

2001). 

Komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam 

keseluruhan misi pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran”. 

Komunikasi pemasaran juga dapat dipahami dengan 

menguraikan dua unsur pokoknya, yaitu komunikasi dan 

pemasaran. Komunikasi adalah proses pemikiran dan 

pemahaman yang disampaikan antar individu atau antara 

organisasi dengan individu (Terence A. Shimp, 2003). Bentuk-

bentuk utama dari komunikasi pemasaran (Terence A. Shimp, 

2003) adalah sebagai berikut: 

1.  Penjualan perorangan (Personal Selling) 

Personal selling adalah bentuk komunikasi pemasaran 

antar individu dimana tenaga penjual/ wiraniaga 

menginformasikan, mendidik dan melakukan persuasi kepada 

calon pembeli untuk membeli produk/ jasa perusahaan. Usaha 

penjualan ini disederhanakan dengan memberikan diskon 

perkenalan kepada pengecer dan meyakinkan mereka melalui 

iklan, pemberian contoh produk secara cuma-cuma dan kupon 

yang dapat mendongkrak penjualan. 

2.  Iklan (Advertising) 

Iklan merupakan komunikasi massa melalui surat 

kabar, majalah, radio, televisi dan media lain (billboard, internet, 

dan sebagainya), atau komunikasi langsung yang didesain 

khusus untuk pelanggan antar bisnis (business-to-business) 

maupun pemakai akhir. Kedua bentuk komunikasi ini dibiayai 
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oleh sponsor tertentu (si pengiklan), tetapi dikategorikan 

sebagai komunikasi massa (non personal) karena perusahaan 

sponsor tersebut secara simultan berkomunikasi dengan 

penerima pesan yang beraneka ragam, bukan kepada individu 

tertentu/ personal atau kelompok kecil. Iklan langsung (direct 

advertising), biasa disebut pemasaran berdasarkan data base 

marketing, telah mengalami pertumbuhan pesat akibat 

efektifitas komunikasi yang terarah serta teknologi komputer 

yang memungkinkan hal itu terjadi. 

3.  Promosi penjualan (Sales Promotional) 

Promosi penjualan terdiri dari semua kegiatan 

pemasaran yang mencoba merangsang terjadinya pembelian 

dalam waktu yang singkat. Promosi penjualan yang 

berorientasi perdagangan memberikan berbagai jenis bonus 

untuk meningkatkan respon dari pedagang besar dan pengecer. 

Promosi penjualan berorientasi konsumen menggunakan 

kupon, kontes/ undian, potongan harga setelah pembelian dan 

lain-lain 

4.  Pemasaran sponsorship (Sponsorship Marketing) 

Pemasaran sponsorship adalah aplikasi dalam 

mempromosikan perusahaan dan merek mereka dengan 

mengasosiasikan perusahaan atau salah satu dari merek 

dengan kegiatan tertentu. 

5.  Publisitas (publicity) 

Publisitas biasanya dilakukan dalam bentuk berita atau 

komentar editorial mengenai produk atau jasa dari perusahaan. 

Bentuk-bentuk ini dimuat dalam media cetak atau televisi 

secara gratis karena perwakilan media menganggap informasi 

tersebut penting dan layak disampaikan kepada khalayak 

mereka. Dengan demikian publisitas tidak dibiayai oleh 

perusahaan yang mendapatkan manfaatnya. 
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5. Komunikasi di tempat pembelian (Point-Of-Purchase 

Communication) 

Komunikasi di tempat pembelian melibatkan peraga, 

poster, tanda dan berbagai materi lain yang didesain untuk 

mempengaruhi keputusan untuk membeli di tempat 

pembelian. Secara ringkas manajer komunikasi pemasaran 

mempunyai berbagai alat komunikasi yang dapat mereka 

gunakan. Pentingnya alat-alat ini dan aplikasinya secara 

spesifik tergantung kepada situasi yang harus dihadapi suatu 

perusahaan dalam suatu perusahaan. 

Seluruh usaha komunikasi pemasaran diarahkan kepada 

pencapaian satu atau lebih tujuan. Menurut Terence A. Shimp 

(2003), tujuan-tujuan komunikasi pemasaran sebagai berikut: 

1.  Membangkitkan keinginan terhadap kategori produk.  

Pada akhirnya, setiap organisasi pemasaran bertujuan 

untuk meraih konsumen agar memilih produknya dan bukan 

produk pesaingnya. 

2.  Menciptakan kesadaran akan merek.  

Setelah keinginan akan suatu kategori produk tercipta, 

para pemasar bersaing satu sama lain untuk mendapatkan 

bagian dari jumlah total pengeluaran konsumen, setiap 

pemasar berusaha menciptakan permintaan sekunder untuk 

merek tertentu mereka. 

3.  Mendorong sikap positif dan mempengaruhi niat membeli. 

Setiap pemasar perlu mengarahkan usaha mereka pada 

penciptaan kesadaran akan merek dan mempengaruhi sikap 

serta niat positif akan merek. 

4.  Memfasilitasi Pembelian. 

Iklan yang efektif, dispay yang menarik di dalam toko, 

serta variabel pemasaran lainnya berfungsi untuk memfasilitasi 

pembelian dan memberikan solusi atas persoalan yang 

41

9 



Modul Bahan Kuliah 

  

 

40 

ditimbulkan oleh variabel bauran pemasaran non promosi 

(produk, harga, dan distribusi). 

Komunikasi pemasaran adalah kegiatan dalam pemasaran 

yang bertujuan untuk menyebarkan informasi, memengaruhi atau 

membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 

produknya agar masyarakat dapat menerima, membeli, dan loyal 

pada produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang 

bersangkutan (Tjiptono,2008). Bahkan menurut Tjiptono (2008), 

ada 3 (tiga) unsur pokok dalam proses komunikasi pemasaran, 

yaitu pelaku komunikasi, material komunikasi, dan proses 

komunikasi. Ketiganya merupakan matarantai yang tidak bisa 

terpisahkan satu sama lainnya. Model komunikasi pemasaran 

tersebut tergambar dalam sebuah bagan (frame work) yang sudah 

sering dirujuk dalam berbagai tulisan ilmiah lainnya. Meski 

demikian model tersebut masih relevan digunakan untuk 

menjelaskan proses komunikasi pemasaran dengan media yang 

berbeda, seperti dalam artikel ilmiah ini. Maka dari itu secara garis 

besar model proses komunikasi pemasaran menurut Tjiptono 

(2008) dapat diilustrasikan dalam Gambar 7 sebagai berikut: 

Gambar 7. Model Komunikasi Pemasaran Tjiptono (2008) 
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Pada gambar 7 diatas menjelaskan bahwa model 

komunikasi pemasaran pada umumnya terdapat 3 (tiga) unsur 

pokok yang ada dapat diidentifikasi lebih jelas. Pelaku 

komunikasi, terdiri dari pelaku usaha selaku pengirim pesan 

(komunikator) dan konsumen selaku penerima pesan 

(komunikan). Material komunikasi, yaitu gagasan dan pesan yang 

disampaikan oleh pelaku usaha berupa informasi terkait produk 

yang dipasarkan. Sedangkan media yang digunakan terdiri dari 

media konvensional dan juga media baru, response konsumen 

setelah menerima pesan. menentukan tindakan konsumen 

selanjutnya, dan terakhir feedback adalah pesan umpan balik yang 

dikirimkan konsumen ke pelaku usaha terkait informasi produk 

yang diterima konsumen. Seiring dengan berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi, ilmu marketing juga berkembang 

secara dinamis, sehingga melahirkan apa yang disebut “bauran 

komunikasi pemasaran. 

Berdasarkan Tjiptono (2008) pada gambar 7 menjelaskan 

bahwa model komunikasi pemasaran, dalam pelaksanaannya 

dibutuhkan media untuk menyampaikan pesan dari pelaku usaha 

selaku komunikan dan feedback dari konsumen. Salah satu media 

baru yang belakangan ini banyak digunakan oleh para pelaku 

usaha di antaranya, sosial media seperti Facebook, Twitter dan 

Instagram. Mengutip pernyataan Gordhamer (2009), Prastyo (2014) 

menyebutkan bahwa Komunikasi Pemasaran Melalui Media Baru 

di Serambi Botani Lidya Agustina social media marketing yang 

dilakukan pelaku usaha bertujuan untuk mengubah pemikiran 

“trying to sell” menjadi “making connection”, sehingga 

komunikasi dengan pelanggan dapat menjadi lebih dekat. Prastyo 

(2014) juga mengutip Kaplan dan Haenlain (2010) yang 

menyebutkan bahwa melalui social media pelaku usaha dapat 

mempromosikan sebuah produk dan membentuk komunitas atau 

grup online yang menyukai merek yang digunakan. Setelah 

Search Engine Optimization (SEO) sudah dianggap tidak cukup 

efektif untuk melakukan pemasaran di internet, berkembanglah 
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Social Media Optimization (SMO) yang merupakan teknik terbaru 

dalam online marketing. 

Dalam pemasaran terdapat istilah bauran pemasaran 

(marketing mix) yang terdiri dari product, price, promotion, dan 

place. Bauran pemasaran yang dapat dikategorikan kegiatan 

komunikasi pemasaran adalah promotion. (Kusumastuti, 2009). 

Kotler dan Keller (2009) menggunakan istilah bauran komunikasi 

pemasaran (marketing communication mix)untuk aktivitas 

pemasaran yang berhubungan dengan promotion. Bauran 

komunikasi pemasaran ini terdiri dari 8 (delapan) model 

komunikasi utama, yaitu periklanan, promosi penjualan, acara 

dan pengalaman (sponsorship), hubungan masyarakat dan 

publisitas, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran 

dari mulut ke mulut, dan penjualan secara personal. Semua model 

komunikasi memerlukan saluran komunikasi pemasaran untuk 

mendukungnya. 

Komunikasi Pemasaran FruitsUp merupakan salah satu 

produk UMKM Unpad secara Offline dan Online (Santi 

Susanti,dkk. 2018) menjelaskan bahwa pemasaran produk fruits 

up dilakukan melalui dua cara, yaitu secara offline dan online. 

Secara offline, FruitsUp dipasarkan dengan memberdayakan ibu-

ibu rumah tangga di perkotaan sebagai reseller direct selling. 

Hampir 50 reseller sudah dibina. Mereka pun diajari untuk 

melakukan pemasaran secara online. “Untuk promosi, branding, 

mereka juga diajari Instagram, cara advertisedi Intagram, 

advertise di Facebook, dan lain-lain” ujar Mahadian. Selain itu, 

FruitsUp bekerjasama dengan beberapa outlet, mini market dan 

café di Bandung dan Jakarta sebagai saluran distribusi kepada 

konsumen. Dalam sistem pemasaran offline, ada inovasi yang 

dilakukan, antara lain, reseller diakui sebagai marketing langsung 

dan dibekali dengan aplikasi yang terafiliasi langsung ke website 

FruitsUp sehingga dengan mudah, reseller dapat mengecek stock, 

sisa deposit dan penjualan, serta daerah yang belum terjangkau 

pemasaran. Secara online, FruitsUp membuat website yang 
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bertujuan sebagai media untuk mempromosikan produk dan 

menyampaikan informasi, gambar, video atau lite-lite lainnya 

terkait profile perusahaan yang dapat diakses semua orang. 

Website FruitsUp yang sudah dibuat adalah 

http://www.fruitsup.co.id. Sebagai metode branding, informasi 

yang disampai-kan mencakup standar prosedural metode 

pemasaran melalui media offline maupun online seperti standar 

logo, cara pemuatan warna, standar desain, serta tata cara 

penggunaan media.  

Pemasaran secara online, dilakukan melalui media sosial 

Instagram dan Facebook, serta chat messenger Line. Instagram 

dan Facebook memiliki fitur khusus onlinemarketing seperti 

Instagram Ads dan Facebook Ads. Fitur tersebut dimanfatkan 

dengan cara mengunggah foto produk ke media sosial. Selain itu, 

FruitsUp bekerja sama dengan salah satu vendor khusus 

pengiklanan untuk merepost foto produk dan mengirim broadcast 

pesan ke aplikasi messenger kepada pelanggan/distributor. 

Pemasaran online ditugaskan kepada bagian pemasaran. Melihat 

penelitian menunjukkan bahwa televisi, radio, surat kabar dan 

media sosial dijadikan saluran komunikasi untuk mengenalkan 

FrutsUp secara luas kepada masyarakat. Perancangan dan 

penyampaian pesan disesuaikan dengan media yang digunakan. 

Melalui media massa dan jejaring sosial, diharapkan selain dikenal 

luas, FuitsUp dapat memberikan nilai tambah baik dari sisi 

pemasaran produk, maupun dari sisi peningkatan kesejahteraan 

dan kesehatan masyarakat.  

Komunikasi pemasaran merupakan peran yang sangat 

penting bagi perusahaan untuk melakukan pencitraan (image) 

atas suatu merek. Selain itu dengan komunikasi pemasaran dapat 

mengembangkan kesadaran konsumen terhadap produk/jasa 

yang dihasilkan perusahaan, sehingga konsumen mengenal 

produk/jasa yang ditawarkan. Dengan begitu dapat merangsang 

terjadinya penjualan. Komunikasi pemasaran lebih menekankan 

pada pemenuhan secara langsung produk atau jasa yang 
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diperlukan oleh konsumen. Dengan demikian pemasaran 

senantiasa berupaya untuk meningkatkan hubungan pertukaran 

ekonomi antara organisasi dan konsumennya. 

Dengan komunikasi, kegiatan pemasaran akan 

berlangsung dengan sedemikian rupa dan dapat mencapai segala 

sesuatu yang diinginkan, salah satunya adalah proses pembelian. 

Pada tingkat dasar, komunikasi dapat menginformasikan dan 

membuat konsumen potensial menyadari atas keberadaan produk 

yang ditawarkan. Komunikasi dapat berusaha membujuk 

komsumen saat ini dan konsumen potensial aagar berkeinginan 

masuk dalah hubungan pertukaran. Komunikasi juga dapat 

dijadikan sebagi pengingat bagi konsumen mengenai keberadaan 

produk yang pada masa lalu pernah dilakukan transaksi 

pertukaran pada produk ini. Selain itu, peran lain komunikasi 

dalam pemasaran adalah untuk membedakan produk yang 

ditawarkan perusahaan dengan perusahaan lainnya. Pada 

tingkatan lebih tinggi, peran komunikasi tidak hanya berperan 

pada mendukung transaksi dengan menginformasikan, 

membujuk, mengingatkan dan membedakan produk, tetapi juga 

menawarkan sarana pertukaran itu sendiri. (Setiadi,2003). 

C. Keberhasilan Komunikasi Dalam E-Commerce 

Kepuasan konsumen memiliki peranan yang paling besar 

bagi keberhasilan sebuah bisnis dalam komunikasi online yang 

positif dengan konsumen. Selain menyediakan produk dengan 

kualitas terbaik, menyempurnakan komunikasi dengan konsumen 

juga tidak kalah penting karena hal ini menjadi mewakili karakter 

bisnis kamu. Dapat dibayangkan apabila seseorang masuk                

ke sebuah toko yang menjual sepatu dengan desain menawan, 

kualitas prima, dan harganya terjangkau, namun sang penjaga 

toko melayani dengan ketus. Bisa jadi ia tidak akan kembali 

belanja di sana untuk, menceritakan pengalaman yang kurang 

menyenangkan tersebut ke orang lain lalu ceritanya makin 

menyebar hingga akhirnya toko tersebut memiliki citra pelayanan 

yang buruk. Nah, hal yang sama juga berlaku dalam hal jualan 47
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online. Beberapa tips keberhasilan menjalin komunikasi yang baik 

dengan konsumen sebagai berikut: 

1.  Interaksi Positif Di Sosial Media 

Selain untuk menampilkan produk dan menjadi media 

promosi, media sosial juga dapat menjadi wadah yang efektif 

untuk berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. 

Contoh lain yang sensitif dan krusial adalah jika ada kritik atau 

komplain di kolom komentar akun media sosial yang 

digunakan untuk berjualan online. Kamu diharapkan cepat 

tanggap dalam memberikan jawaban atau mengarahkan topik 

terkait ke tim yang tepat. Jangan lupa selalu mengapresiasi 

tanggapan dari konsumen mulai dari pujian, komentar, saran 

sampai kritik selama tanggapan tersebut masih berhubungan 

dengan bisnis kamu. Menurut survei yang dilakukan oleh 

Arnold Worldwide, rata-rata secara keseluruhan sebanyak 60% 

pengguna internet sangat mengharapkan adanya timbal balik 

atas komentar yang mereka berikan. Di Indonesia, masih 

banyak konsumen yang menyukai cara umum dengan 

bertanya atau memberi feedback di bagian komentar. Kamu 

bisa menyesuaikan hal ini dengan rajin merespons komentar 

mereka. 

2.  Merespons Pertanyaan Yang Masuk Di Contact Form 

Jika diperhatikan, hampir semua website toko online 

menyediakan halaman khusus agar dapat dengan mudah 

dihubungi konsumen. Namun, kemudian tidak semua pemilik 

bisnis online menanggapi konsumen yang mencoba 

berkomunikasi menggunakan cara ini. Untuk memudahkan 

komunikasi seperti ini, pertanyaan yang diterima melalui 

contact form bisa diarahkan untuk masuk ke email tertentu. 

Sebaiknya dibuatkan jadwal pengecekan email dari konsumen 

secara berkala, kemudian balaslah satu per satu semua yang 

berhubungan dengan bisnis online. Siapa tahu dari pertanyaan 

yang masuk lewat halaman kontak, kamu mendapatkan 

48
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kesempatan mengembangkan bisnis atau menjalin  kemitraan 

yang strategis dengan pihak lain. Jadi, optimalkan contact form 

di website toko online kamu. 

3.  Memanfaatkan Email Marketing Dengan Tepat 

Email marketing memiliki banyak manfaat bagi sebuah 

bisnis, antara lain proses pengiriman pesan yang ditujukan 

langsung ke seseorang secara cepat, murah, dan lebih mudah 

dianalisis sehingga bisa meningkatkan hubungan baik antara 

penjual online dengan konsumen. Kenali terlebih dahulu jenis 

manfaat email marketing, pilih yang paling cocok dengan 

bisnis kamu, kemudian coba terapkan. Perhatikan waktu 

pengiriman email dan informasi yang disampaikan kepada 

konsumen. Selain itu sediakan juga informasi kontak yang 

dapat dihubungi jika konsumen ingin merespons email yang ia 

terima sehingga tidak menjadi komunikasi satu arah. Yang 

paling penting, jangan mengirimkan email bertubi-tubi agar 

tidak dianggap sebagai spam. 

4.  Menepati Janji Kepada Konsumen 

Setiap hal yang disampaikan toko online bisa dianggap 

sebagai janji oleh konsumen. Contohnya: fitur produk, klaim 

sebagai bisnis nomor 1, promosi, ataupun kesanggupan 

memenuhi permintaan konsumen. Oleh karena itu, pastikan 

kembali dan yakinkan bahwa segala informasi yang diberikan 

kepada konsumen memang sesuai dengan kondisi sebenarnya 

dan dapat diwujudkan dengan baik. Ketika layanan yang 

diberikan sesuai dengan fakta yang dirasakan ke konsumen, 

maka mereka akan senantiasa puas. Sebaiknya antisipasi 

kondisi-kondisi ketidakpastian yang bisa menyebabkan kamu 

tidak bisa menepati janji dan bersikaplah ksatria dengan 

mengakui jika ada permintaan konsumen yang tidak bisa 

dipenuhi. Walaupun terkesan merepotkan, ketepatan 

memenuhi janji mampu membangun integritas bisnis kamu. 
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LEMBAR KERJA MAHASISWA 

 

1. Jelaskan komunikasi pemasaran dalam e-commerce menurut 

pendapat anda? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 

2. Jelaskan bentuk-bentuk utama dari komunikasi pemasaran dalam 

e-commerce? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 

3. Jelaskan alasan anda, mengapa komunikasi pemasaran dalam e-

commerce sangat penting? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 
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BAB VIII  

 Konsep Electronik Business System 

 

A. Latar Belakang 

Istilah E-Business (Inggris: Electronic Business, atau "E-

business") diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO 

perusahaan IBM.Sistem Bisnis Elektronik atau yang lebih dikenal 

dengan nama E-Business merupakan kegiatan berbisnis oleh 

organisasi, individu atau pihak-pihak terkait yang menggunakan 

media teknologi informasi seperti internet untuk menjalankan dan 

mengelola proses bisnis sehingga dapat memberikan keuntungan 

berupa keamanan, fleksibilitas, integrasi, optimasisasi, efisiensi 

dan peningkatan produktivitas. Dimana kegiatan berbisnis oleh 

perusahaan atau individu yang bersangkutan tidak hanya berupa 

kegiatan pembelian, penjualan dan jasa saja, tapi juga meliputi 

pelayanan pelanggan dan kerja sama dengan rekan bisnis. 

B. Sistem Bisnis Elektronik (Electronik Business System)  

Sistem Bisnis Elektronik atau yang lebih dikenal dengan 

nama E-Business merupakan kegiatan berbisnis oleh organisasi, 

individu atau pihak-pihak terkait yang menggunakan media 

teknologi informasi seperti internet untuk menjalankan dan 

mengelola proses bisnis sehingga dapat memberikan keuntungan 

berupa keamanan, fleksibilitas, integrasi, optimasisasi, efisiensi 

dan peningkatan produktivitas. Dimana kegiatan berbisnis oleh 

perusahaan atau individu yang bersangkutan tidak hanya berupa 

kegiatan pembelian, penjualan dan jasa saja, tapi juga meliputi 

pelayanan pelanggan dan kerja sama dengan rekan bisnis. 

Banyak perusahaan kini menggunakan ti untuk 

mengembangkan sistem lintas fungsi perusahaan terintegrasi, 

yang melintasi berbagai batas fungsi tradisional bisnis agar dapat 

51 



Modul Bahan Kuliah 

  

 

49 

merekayasa ulang dan meningkatkan proses bisnis yang penting 

di semua lintas fungsi perusahaan.  

Hal Ini Biasanya Melibatkan Pemasangan Software 

Enterprise Resource Planning (ERP), Manajemen Rantai Pasokan 

(SCM) , Atau Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM). ERP 

adalah tulang pungung teknologi dari e-business, sebuah 

kerangka kerja transaksi keseluruhan perusahaan dengan berbagai 

hubungan ke pemrosesan pesanan penjualan, manajemen dan 

pengendalian persediaan, perencanaan produksi dan distribusi, 

serta keuangan. 

Gambar 8. Komponen Aplikasi Utama Dari Software  

Enterprise Resource Planning (ERP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan dari ERP adalah membuat alur dari sebuah 

informasi menjadi lebih dinamis dan cepat dalam memprosesnya. 

Alasan perusahaan memilih untuk menerapkan ERP adalah 

sebagai berikut: 

1. ERP system dapat mengurangi redudansi data 

2. ERP system dapat meningkatkan efesiensi supply chain 

3. ERP system dapat mempermudah pelanggan untuk 

mengakses produk atau service yang ditawarkan 

perusahaan 
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4. Mengurangi biaya operasional, karena semuanya sudah 

terintegrasi sehingga lebih sederhana 

5. Menanggapi dengan cepat perubahan yang terjadi 

Sistem ERP mengkombinasikan semua sistem menjadi 

satu sistem yang terintegrasi sesuai dengan lingkungan kerja yang 

ada dan menjadi satu database, oleh karena itu dengan adanya 

sistem ERP dapat memudahkan masing-masing bagian dalam 

organisasi untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. 

Gambar 9. Diagram Aplikasi Suatu E-Business 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari diagram terlihat diatas menjelaskan bahwa aplikasi 

suatu e-business terbentuk rantai proses saling berkesinambungan 

yang berhubungan antara stakeholder perusahaan yang berada di 

hulu (pemasok) dan stakeholder perusahaan yang berada di hilir 

(pelanggan). Pada kenyataannya, banyak sekali proses-proses di 

dalam rangkaian tersebut yang dialihdayakan (outsource)                       

ke perusahaan lain. Disini pula lihat kategori aplikasi sebuah e-

business baru dibutuhkan yaitu yang menghubungkan 

perusahaan mitra-mitra bisnis lainnya. 
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C.  Faktor Kesuksesan Sistem E-Business 

1.  Biaya (Cost) 

E-Business perlu menjamin terjadinya ’cost efficiency’ 

melalui efisiensi waktu atau volume penjualan yang lebih besar 

dengan melakukan optimasi pada proses logistik langsung dari 

warehouse ke pembeli. 

2.  Komersial (Commerce) 

Memaksimalkan keuntungan (profitabilitas) dilakukan 

dengan melakukan reengineering seluruh proses bisnis 

sehingga selain menurunkan biaya operasional juga 

meningkatkan kepuasan pelanggan dan pada akhirnya 

menaikkan volume penjualan. 

3. Konten (Content) 

Informasi tentang produk atau layanan, berita yang 

selalu up to date, informasi yang berguna misalnya tip, advice, 

variasi produk atau layanan pendukung yang dibarengi 

dengan kualitas produk dan layanan yang prima sehingga 

pelanggan merasa dilayani secara personal merupakan kunci 

sukses utama. 

4.  Komunitas (community) 

Komunitas merupakan media tempat pertukaran 

pengalaman, membentuk interest group sehingga menjadi 

sarana yang efektif untuk membentuk opini pelanggan, 

membangun permintaan (generate demand) dan melindungi 

kepentingan pengguna maupun pelaku. Komunitas 

merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan retensi 

pelanggan sehingga biaya untuk mendapatkan pelanggan baru 

menjadi minimal. 

5.  Kenyamanan (Convenience) 

Kenyamanan dalam melakukan transaksi online 

merupakan salah satu kunci sukses. Navigasi yang mudah, 
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cepat, dan informatif akan membuat pengguna menyukai cara 

bertransaksi online. Sedangkan kerumitan nagivasi yang 

memerlukan beberapa kali clik dan tidak memberikan 

petunjuk yang mudah dan cepat bisa menyesatkan pengguna 

dan membuat pengguna tidak kembali lagi. 

6. Konektifitas (Connectivity) 

Ketersediaan koneksi yang cepat juga merupakan 

faktor penentu kesuksesan transaksi online. Respon yang cepat 

dan tidak terputus akan membuat pengguna merasakan 

manfaat yang nyata dari e-Business 

Dengan ke enam faktor sukses tersebut diharapkan pelaku 

e-Business bisa mempersiapkan diri dengan secara lebih 

komprehensif. Untuk mengetahui tingkat kesuksesan pelaku e-

Business ukuran yang bisa digunakan adalah penerimaan 

pengguna (customer acceptance) yang direpresentasikan dengan 

jumlah customer online, patuh aturan (legal authorities compliance), 

dukungan dari third parties (supply chain support) dan indikator 

finansial. 
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LEMBAR KERJA MAHASISWA 

 

1. Jelaskan sistem bisnis elektronik dalam e-commerce ? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 

2. Jelaskan mengapa aplikasi suatu e-business terbentuk rantai proses 

saling berkesinambungan? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 

3. Jelaskan alasan anda, mengapa sebuah system bisnis usaha 

diharapkan pelaku e-Business bisa mempersiapkan diri dengan 

secara lebih komprehensif? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

……..……………………………………………….………………………

………… 

 

 

 



Modul Bahan Kuliah 

  

 

54 

BAB IX  

Teori Praktik Online Dan Layanan E-Commerce 

 

A. Latar Belakang 

Online yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah 

dalam jaringan atau disingkat daring menurut wikipedia adalah 

keadaan di saat seseorang terhubung ke dalam suatu jaringan atau 

sistem yang lebih besar. Jadi berangkat dari dua pengertian secara 

bahasa tersebut kita dapat mengartikan toko online sebagai 

tempat terjadinya aktivitas perdangan atau jual beli barang yang 

terhubung ke dalam suatu jaringan dalam hal ini jaringan internet. 

(Tracy LaQuey, 1997). 

Bisnis online memang berbeda dengan bisnis 

konvensional, yang membedakan adalah sarana yang digunakan. 

Jika dalam bisnis konvensional (offline), para pihak yang berperan 

dalam bisnis bertemu dan berinteraksi langsung di suatu tempat 

di dunia nyata, maka pada bisnis onlinepara pihak yang berperan 

dalam dunia bisnis onlinebertemu dan berinteraksi di dunia maya 

melalui internet tanpa batasan waktu dan wilayah. Salah satu 

faktor terpenting dalam bisnis online adalah kepercayaan. Artinya, 

antara pihak harus memiliki rasa kepercayaan terhadap satu sama 

lain. Selama menjalankan bisnis online, antara pihak memang 

tidak bertemu secara langsung.(Wikan Pribadi, 2009) 

B. Teori Online 

Teori online memiliki prospek yang cukup besar di masa 

mendatang, karena kini hampir semua orang menginginkan 

kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. 

Online saat ini bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi 

masyarakat indonesia, baik yang dalam kesehariannya 
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menggunakan internet ataupun tidak. Suatu pengusaha bisnis 

perlunya  mengguasai teknologi internet sebagai aktivitas 

transaksi jual-beli barang. 

C. Fitur –Fitur Prestashop Teori Online E-Commerce 

Berikut adalah fitur-fitur dari Prestashop yaitu: 

1. Unlimited kategori, subkategori, dan produk. 

2. Pembeli bisa menulis reviewtentang produk. 

3. Pemberian diskon untuk pembelian barang dengan jumlah 

tertentu. 

4. Customize Product (gambar dan teks bisa diganti). 

5. Pembagian pelanggan ke dalam beberapa grup. 

6. Bukti pembelian dalam format PDF. 

7. Penawaran khusus (diskon, promosi). 

8. Pengaturan jumlah minimum pembelian. 

9. Beberapa pilihan metode pembayaran (paypal, google 

checkout, transfer bank). 

10. Pengaturan ongkos kirim. 

11. Statistik produk, penjualan. 

12. Penggantian bahasa pada website. 

13. Penggantian mata uang beserta kurs. 

14. Fitur SEO (meta tag, URL rewrite, google sitemap). 

15. Tingkat keamanan yang baik.16.Program 

afiliasi.17.Template yang bisA di-customize. 

D. Pembuatan Web E-Commerce dengan Prestashop 

Untuk membuat website berbasis e-commerce dengan 

menggunakan prestashop dibutuhkan beberapa aplikasi, 

diantaranya:. 
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1. Xampp 

 Sebagai webserviceuntuk website e-commerceyang akan 

dibuat. 

2. Prestashop 

Sebagai CMS untuk pembuatan website e-commerce. 

3. Browser 

Sebagai viewerdari tampilan website e-commerce yang akan 

dibuat, setelah mendapatkan semua aplikasi tersebut langkah 

pertama adalah meng-install Xampp, lalu setelah proses 

instalasi selesai maka langkah selanjutnya adalah mengunduh 

file Prestashop, bisa diunduh di http://prestashop.com. 

Langkah selanjutnya adalah mengekstrak file Prestashop 

dan memindahkanya  ke direktori: C:/xampp/htdocs. 

Berikut langkah –langkah pembuatan web dengan 

Prestashop: 

1. Buka browser dan masukan url http://localhost/prestashop 

maka akan dihasilkan tampilan gambar 10 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kemudian pilih Bahasa Inggris (English) dan pada bagian what 

do you want to do? pilih I want to install a new online shop 

with prestashop, kemudian klik next. 60 

http://prestashop.com/
http://localhost/prestashop
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3. Setelah itu akan muncul tampilan konfigurasi database, 

tampilanya gambar 11. seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pada bagian ini harus dilakukan pembuatan data base secara 

manual langkahnya adalah buka tab baru pada browser anda 

dan masukan url http://localhost/phpmy admin, kemudian 

buat databasebaru dengan nama “prestashop”, lihat gambar 

12 sebagai berikut: 
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5. Setelah itu masuk kembali ke tab Prestashop, maka akan 

muncul gambar 13 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pada bagian ini isikan data-data yang diminta seperti nama 

website yang akan dibuat, alamat email, password, dan lain 

sebagainya. 

7. Setelah data di form tersebut telah terisi semua langkah 

selanjutnya adalah pilih next. 

8. Tampilan selanjutnya adalah seperti gambar 14 sebagai berikut: 
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9. Dan sebelum masuk ke menu manage your storeterlebih 

dahulu hapus folder install yang ada pada direktori 

C:/xampp/htdocs/prestashop dan kemudian re name atau 

ubah nama direktori admin menjadi apa saja misalnya “admin-

e-commerce”, nama direktori ini yang digunakan untuk 

membuka halaman admin website e-commerce yang dibuat., 

terlihat pada gambar 15 yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Setelah itu buka url: http://localhost/prestashop/admin-

ecommerce/login.Php., maka akan muncul tampilan 

gambar 16 sebagai berikut: 
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11. Langkah terakhir adalah masukan alamat emaildan 

password yang sudah dibuat. Setelah itu akan muncul 

tampilan gambar 17 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Dan halaman default dari website e-commerce yang telah 

dibuat adalah gambar 18 sebagai berikut: 
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LEMBAR KERJA MAHASISWA 

 

1. Jelaskan sistem bisnis elektronik dalam e-commerce ? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 

2. Jelaskan mengapa aplikasi suatu e-business terbentuk rantai proses 

saling berkesinambungan? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 

3. Jelaskan alasan anda, mengapa sebuah system bisnis usaha 

diharapkan pelaku e-Business bisa mempersiapkan diri dengan 

secara lebih komprehensif? 

………………………………………….…………………………………

……..………………………………………….……………………………

…………..……………………………………………….…………………

…………… 
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BAB X 

Konsep Online Dan Media Sosial E-Commerce 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan pertumbuhan konsep e-commerce, media 

sosial dilirik sebagai kanal komunikasi antara pelaku usaha dan 

konsumen. Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan 

teknologi informasi telah membuka jalan bagi peluang-peluang 

baru dalam bisnis, melalui e-commerce.  E-commerce tidak saja 

memperluas arus barang dan jasa, namun juga menciptakan 

kesempatan bagi individu untuk terlibat sebagai sebagai pelaku 

usaha. 

Media yang digunakan oleh pelaku usaha dalam e-

commerce beragam seiring dengan perkembangan teknologi 

informasi itu sendiri. Website merupakan media yang banyak 

dipilih oleh pelaku usaha untuk menawarkan barang/jasanya. 

Penggunaan media sosial sebagai tempat mempertemukan pelaku 

usaha dan konsumen memiliki catatan sendiri. Eksistensi pelaku 

usaha merupakan catatan utama terkait penggunaan media sosial 

dalam e-commerce. Tidak termasuk dalam lingkup isu ini adalah 

sosial media sebagai kepanjangan tangan dari suatu website. 

Eksistensi tersebut sangat penting bagi konsumen ketika 

konsumen memiliki keluhan terhadap transaksi atau barang yang 

dibeli. Terlebih apabila metode pembayaran yang digunakan 

adalah bayar dimuka. Pembayaran telah dilakukan, namun 

barang tidak juga dikirimkan. Atau barang yang dikirimkan tidak 

sesuai dengan pemesanan. Eksistensi pelaku usaha terasa menjadi 

semakin penting ketika konsumen mengalami kerugian akibat 

mengkonsumsi barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha 

tersebut. 

B. Konten Online  
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Bisnis Online merupakan segala jenis kegiatan bisnis yang 

dilakukan secara Online (melalui internet). Setiap pelaku usaha 

yang sebagian aktivitasnya ataupun semua aktivitas bisnisnya 

dilakukan melalui internet, bisa dikatakan mereka menjalankan 

bisnis Online. 

Meningkatnya jumlah pengguna internet memberikan 

peluang baru dalam dunia bisnis, yaitu terciptanya sebuah konsep 

perdagangan berbasis internet yang sering dikenal dengan e-

commerce (electronic commerce). Berkembangnya bisnis e-

commerce di Indonesia telah merubah beberapa perilaku 

konsumen salah satunya adalah kebiasaan berbelanja di pusat 

perbelanjaan atau toko,sekarang mulai beralih dengan 

menggunakan media online. Selama terkoneksi dengan internet, 

konsumen tidak harus mendatangi toko atau tempat perbelanjaan 

untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkannya. 

Internet merupakan media elektronik mutakhir yang menunjang 

e-commerce ( ocial nic commerce) dan mengalami pertumbuhan 

pesat (Bertha, 2006).  

Gambar 19. Data pendapatan E-commerce di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Riandanu Medi Utomo, teknologi.metrotvnews.com 2016 
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Dari data diatas dapat dilihat bahwa pendapatan 

penjualan e-commerce di Indonesia dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dengan 

pendapatan lebih dari USD10 milliar per harinya, penjualan 

melalui e-commerce diperkirakan akan melonjak ke angka 7 

hingga 8 persen dari seluruh penjualan ritel di Indonesia pada 

tahun 2020.Banyaknya perusahaan                                   e-commerce 

yang ada di Indonesia, serta beragam jenis layanan yang 

ditawarkan membuat para konsumen lebih leluasa dalam memilih 

media online mana yang ingin mereka kunjungi. Banyaknya 

perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia menyebabkan 

kompetisi yang ketat untuk menarik minat konsumen 

agarberkunjung dan melakukan pembelian melalui situs miliknya. 

Perusahaan                  e-commerce yang muncul beberapa tahun 

kebelakang menunjukkan bahwa pasar di Indonesia sangat 

potensial, hal ini di sebabkan karena masyarakat di Indonesia 

mulai tertarik dan berminat menggunakan layanan e-commerce 

yang ada 

C. Media Sosial 

Media sosial saat ini telah menjadi trend dalam 

komunikasi pemasaran. Media sosial adalah sebuah media online, 

dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, 

berbagi, dan memberikan informasi meliputi blog, jejaring sosial, 

wiki, dan forum. Blog, jejaring social, dan wiki merupakan bentuk 

media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat 

diseluruh dunia.  

Media social tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi 

satu sama lain, tetapi dalam perkembangannya media social juga 

digunakan dalam pemasaran produk. Pemasaran produk 

menggunakan media social mampu membantu pemasar dalam 

menjangkau target pasar yang lebih luas, sehingga dapat 

meningkatkan penjualan produk. Berapa contoh media social 

yang sedang digemari saat ini yaitu Instragam, Twitter, Line, 

Facebook, Youtube, dan lain-lain. 
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Gambar 20. Grafik Persentase Media Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan survei Data reportal.com (2019) presentase 

pengguna internet yang menggunakan media social paling banyak 

digunakan adalah Youtube sebesar 88%, selanjutnya 83% 

pengguna internet menggunakan Whatsapp. Pengguna internet 

yang menggunakan media social Facebook adalah sebesar 81% 

dan diikuti oleh media social Instagram sebesar80%. Plat forms 

media social yang memiliki selisih tingkat penggunaan tertinggi 

internet diIndonesia memiliki selisih yang kecil, sehingga rata-rata 

83% pengguna internet memiliki media social Youtube, WhatsApp, 

Facebook, dan Instagram berdasarkan data-data tersebut, 

perusahaan perlu memperhatikan penggunaan media social 

sebagai salah satu media promosi yang sangat penting. 
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LEMBAR KERJA MAHASISWA 

 

1. Jelaskan konsep bisnis online  ? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 

2. Jelaskan pengertian media social, dan berikan contohnya? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 

3. Jelaskan alasan anda, mengapa sebuah konsep online media social 

sangat diperlukan sebuah bisnis usaha? 

………………………………………….…………………………………

……..………………………………………….……………………………

…………..……………………………………………….…………………

……………... 
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BAB XI   

Jejaring Sosial, Pelelangan Dan Portal E-Commerce 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan digital marketing sejak tahun 1990 

memasuki era tahun 2010 telah mengubah merek dan strategi 

bisnis. Banyak pelaku usaha dan perusahaan memanfaatkan 

digital marketing untuk memasarkan produk maupun jasa mereka. 

Iklan dan promosi digital marketing sangat mudah untuk 

dijalankan dan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, karena 

platformdigital semakin banyak penggunanya dalam kegiatan 

sehari-hari, masyarakat semakin beralih melakukan kegiatan 

pembelian secara online dari pada pergi ke toko fisik (Sathya, 

2017). Menurut Schiffman Leon, (2005) menjelaskan tentang 

jejaring sosial (Social Networks) adalah sebuah komunikasi secara 

virtual dan digital, dimana orang-orang bisa membagi informasi 

mengenai dirinya sendiri kepada orang lain, informasi yang 

dibagikan tersebut biasanya mengenai ketertarikan yang sama dan 

dengan dengan siapa saja mereka yang memiliki hubungan, 

jejaring sosial tidak hanya juga sebagai komunikasi virtual akan 

tetapi sudah masuk ke ranah pemasaran sebagai media 

memasarkan suatu produk yang cukup efektif dan efisien, karena 

menawarkan kemudahan dan kecepatan mendapatkan informasi. 

Sosial media yang banyak penggunanya diantara adalah Facebook, 

Youtube, Twitter, Myspace. 

Auction Model  atau model lelang merupakan forum 

online di dalam website yang terdapat penjual (seller) dan 

penawar (bidder) untuk melakukan kegiatan memasang harga 

dan memasang penawaran sebagai bagian dari proses transaksi 

jual beli. Dalam auction model, situs lelang hanya mendapat 

komisi penjualan karena hanya berfungsi sebagai forum transaksi 
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online. Sedangkan, transaksi pembayaran dilakukan langsung 

oleh penjual dan pembeli.  Contoh model lelang yang populer ada 

dalam situs Ebay dan Fairmarket. Di Indonesia terdapat situs 

Lelang dan Situsportal. 

B. Jejaring Sosial 

Jejaring Sosial Online (Social Networking) merupaka 

bentuk layanan internet yang ditujukan sebagai komunitas online 

bagi orang yang memiliki kesamaan aktivitas, ketertarikan pada 

bidang tertentu, atau kesamaan latarbelakang tertentu. Social 

Networking adalah jaringan pertemanan. 

Jejaring Sosial Online (Social Networking) biasanya 

berbentuk web, dilengkapi dengan beberapa fitur bagi 

penggunaannya agar dapat berkomunikasi dan berinteraksi. 

Contohnya:  

1.   Facebook adalah sebuah website yang bertemakan social 

networking (pencari teman seluruh dunia). Facebook ini 

berdiri pada tgl 4 februari 2004 pendirinya Mark 

Zuckerberg.   

2.  Twitter berfokus pada layanan blogging mikro 

(microblogging) dan RSS untuk persebaran informasi, 

sering disebut SMS-nya Internet. Pendirinya Jack Dorsey, 

Noah Glass, Evan Willams, dan Biz Stone pada tgl 15 juli 

2006. 

3. LinkedIn Situs jejaring sosial ini fokus pada relasi 

profesional. Situs ini dibangun oleh Reid Hoffman, dkk. di 

tahun 2003. Sebagai situs yang bermain di bidang 

profesionalitas, kita bisa juga mencari relasi atau bahkan 

pekerjaan pada LinkedIn.  

4.  Myspace adalah situs jaringan sosial populer yang 

menawarkan jaringan antar teman, profil pribadi, blog, 

grup, foto, musik dan video untuk remaja dan dewasa di 

seluruh dunia.  

5.  Google+ bisa dibilang merupakan jejaring sosial paling 

anyar. Google+ banyak digemari orang karena fitur 
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barunya Circle dan Hangout yang memudahkan orang 

mengatur komunikasi dan berinteraksi dengan video.  

6. DeviantART Suatu situs jejaring sosial yang bergelut dalam 

bidang seni, terutama dalam seni gambar. DeviantArt 

meluncur pada 7 Agustus 2000 oleh Angelo Sotira,dkk.  

C. Pelelangan E-Commerce 

Sistem lelang online ini merupakan lelang masa kini yang 

mengandalkan koneksi internet dalam proses lelangnya. Sistem 

lelang sangat sering dilakukan oleh Pemerintah ataupun 

Perusahaan Swasta untuk mencari vendor – vendor konsumen 

dengan penawaran terbaik untuk di ajak kerjasama. Proses ini 

sangat efektif untuk pertumbuhan dan pengembangan bisnis 

suatu perusahaan. 

Prinsip Dasar Pelelangan adalah sebagai berikut: 

1. Proses pengadaan perusahan jasa konstruksi ini diatur oleh 

keputusan presiden terutam digunakan dilingkungan 

proyek pemerintah. Prinsip dasar pelelangan adalah  

2. Efisiensi, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan 

dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat – 

singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.  

3. Efektif, berarti prngadaan barang/jasa harus sesuai dengan 

kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan 

manfaat yang sebesar –besarnya sesuai sasaran yang 

ditetapkan.  

4. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus 

terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi 

persyaratan dan dialakukan melalui persaingan yang sehat 

di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi 

syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan 

prosedur yang jelas dan transparan.  
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5. Transparan,berarti semua ketentuan dan informasi 

mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis 

administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, 

penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka 

bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi 

masyarakat luas dan umumnya.  

6. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan 

yang sama bagi calon penyedia barang/jasa yang tidak 

mengarah untuk memberi keuntungan kepda pihak tertentu, 

dengan cara atau alasan apapun.  

7. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, 

keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan 

tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai 

prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam 

pengadaan barang/jasa. 

D. Portal E-Commerce 

Sebuah situs web yang menyediakan berbagai informasi 

dari berbagai sumber dengan cara (format atau layout) yang 

seragam. Setiap sumber informasi, biasanya mendapat area 

khusus pada halaman website portal dalam menampilkan 

informasi. Pengguna portal web biasanya dapat mengkonfigurasi 

informasi mana yang akan ditampilkan.  

Tujuannya portal e-commerce adalah untuk membangun 

sebuah komunitas dengan cara mengikat pengunjung secara 

sukarela ke dalam berbagai bentuk layanan yang disediakan. Jika 

densitas komunitas sudah cukup tinggi, maka pengelola web 

portal mempunyai metode pendataan secara statistik. Dengan 

begitu maka dapat diketahui profil pengunjung dan dapat 

membaginya ke dalam berbagai kelompok. Selain itu juga 

membuat sebuah prediksi berdasarkan berbagai pola kunjungan, 

sehingga dapat diketahui secara pasti layanan apa yang paling 

diminati oleh pengunjung.  
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Contohnya: web portal adalah situs web yang 

menyediakan layanan umum seperti search engine, berita, poling, 

berbagai macam rubik dan fasilias sperti chat room. Misalnya 

Yahoo!, AOL, dan MSN. Ada pula yang bersifat personal misalnya 

personal diary dan calender, account e-mail bahkan personal web. 

Selain itu ada pula yang bersifat eksklusif yang hanya 

menampilkan informasi yang dikehendaki oleh komunitasnya, 

contohnya portal yang bersifat religius. Tetapi bisa juga sebaliknya 

bersifat terbuka meskipun membahas tentang hal yang spesifik 

seperti toko buku amazon. Sedangkan portal web untuk 

organisasi/ sebuah lembaga conohnya yaitu situs web kota dan 

situs web kesehatan. Kemudian portal web untuk pelaggan 

misalnya jasa online bank yang disediakan institusi keuangan 

seperti bank. Ada pula portal web sebuah perusahaan.  

Banyak sekali portal yang dibuat baik dalam bidang 

teknologi, informasi, kesehatan, bisnis, olahraga, berita, dll. 

Contoh portal web berita terbaik di Indonesia adalah Detik.com, 

Kompas.com, CNN Indonesia, Tribunnews, Kompasiana, 

Liputan6.com, Kapanlagi.com, Merdeka.com, Okezone.com, dan 

portal yang lain. 

Keuntungan Pembuatan Portal Website 

Sebuah portal website juga memiliki kelebihan yang dapat 

dirasakan, terutama bagi pengembang website tersebut. Berikut 

merupakan keuntungan dari web portal: 

1. Membantu dalam Meningkatkan Strategi Marketing dan Bisnis 

Dengan adanya sebuah portal, maka proses pemasaran 

produk atau layanan dapat lebih mudah termonitoring, dan 

ternavigasi dengan baik.  

2.  Memudahkan Pengguna dalam Mencari Sumber Informasi 

yang Relevan 

User akan lebih mudah mendapatkan informasi 

dengan jelas, cepat, dan akurat. Sehingga proses penyampaian 
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informasi lebih tersampaikan dengan tepat sesuai dengan 

kebutuhan dari user. 

3. Meningkatkan Traffic pengunjung website 

Tujuan akhir dari pembuatan portal sendiri adalah 

mendapatkan total traffic yang banyak dengan konversi rate 

yang besar juga.  Sehingga, mampu meningkatkan Website 

Authority anda 

Perbedaan mendasar dari website dan portal adalah dari 

sisi tujuan pembuatannya. Apabila anda berfokus pada 

peningkatan traffic mengenai produk yang anda tawarkan, anda 

harus mencoba dengan membuat sebuah web portal. Akan tetapi, 

apabila anda ingin membangun brand atau profil perusahaan 

anda, maka website merupakan pilihan yang tepat untuk 

mengatasi permasalahan tersebut.  
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LEMBAR KERJA MAHASISWA 

 

1. Jelaskan konsep jejaring sosial (Social)  

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 

2. Jelaskan perbedaan mendasar dari website dan portal? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 
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BAB XII   

B2b E-Commerce Manajemen Rantai Pasokan Dan 

Perdagangan Kolaboratif 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan pengguna internet menawarkan 

kesempatan untuk menjual langsung ke pelanggan di pasar 

Customer to Customer (C2C), Business to Customer (B2C) dan 

Business to Business (B2B), hal ini disebut e-commerce (George & 

Michael, 2015). Menurut Clow Kenneth & Donald Baack (2014) e-

commerceberfokus pada penjualan barang dan jasa melalui 

internet yang melibatkan penjualan Business to Consumer (B2C) 

dan Business to Business (B2B). 

B. B2B E-Commerce 

1. Apakah B2B E-Commerce Itu ? 

Ada berbagai macam definisi untuk menggambarkan 

apa B2B e- Commerce. Secara sederhana sebagai e-commerce 

diantara perusahaan (seller) dengan perusahaan (buyer) 

Gambar 21. B2B E-Commerce 
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Mengenai tukar menukar informasi dan menyediakan 

layanan untuk partner-partner bisnisnya. Proses seperti ini juga 

disebut proses back-end (Chaudhury, 2002, p22-p28). Misal 

Proses back-end; Partner melakukan akses internal database 

perusahaan untuk   melihat transaksi yang sudah dilakukan 

berdasarkan kesepakatan. 

Instruksi pemesanan, pembayaran dan memperoleh 

bantuan distribusi. Kerjasama dalam e-commerce B2B. 

2. Berikut beberapa Contoh kerjasama B2B E-commerce 

a. Perusahaan Intel menjual microprecessor ke Dell 

b. Heinz menjual kecap ke McDonald 

c. Wal-Mart dengan Warner-Lambert 

Amazon menjual buku dari berbagai penerbit Wrox, 

O’Reilly, Premier Press, dll. Kemudian dengan menggunakan 

e-commerce, Amazon menjual ke konsumen. 

3. Partnership Perusahaan Global dengan Perusahaan di 

Indonesia 

Pemain besar global juga turut mengembangkan pasar 

e commerce di Indonesia. Misalnya saja perusahaan raksasa 

dari Jepang, Rakuten, menggandeng PT Global Mediacom 

(MNC Group) menggelar lapak Rakuten.co.id, situs daily deal 

terbesar di dunia Groupon lewat akuisisi Disdus.com, atau 

DealKeren.com yang di-back-up Living Social. 

PT Telekomunikasi Indonesia dan Ebay sepakat 

melakukan kemitraan strategis untuk meningkatkan bisnis e-

commerce di Indonesia melalui situs Plasa.com. Kemitraan 

dengan Ebay dimaksudkan juga untuk membantu sektor usaha 

kecil menengah (UKM) di Indonesia untuk memasarkan 

produknya di pasar global, dan memungkinkan konsumen 

lokal menikmati pilihan produk yang lebih bervariasi. Selain 

itu, melalui kerja sama Telkom-Ebay, konsumen memperoleh 

keuntungan dan kemudahan karena dapat membeli barang 
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dari individu dan penjual dari Indonesia, serta membeli-

menjual barang di Ebay melalui Plasa.com. Perusahaan eBay 

tertarik masuk ke pasar mobile commerce di Indonesia, di mana 

PT Telkom memiliki basis pelanggan yang kuat dengan 129 

juta pelanggan. 

Keuntungan B2B E-Commerce bagi Perusahaan dalam 

manajemen procurement 

Gambar 22.  Distribusi Bisnis E-Commerce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Sisi Buyer 

a.  Mengurangi biaya proses pengadaan dan inventori 

b. Menghilangkan penggunaan kertas dan mengurangi biaya 

administrasi 

c. Mengurangi waktu siklus 

d. Menurunkan biaya pencarian dan waktu bagi pembeli 

untuk menemukan produk dan vendor. 

Dari Sisi Supplier 

a. Mengurangi biaya pemasaran dan penjualan 

b. Menciptakan peluang penjualan baru dan menjangkau 
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konsumen         baru 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan 

d. Mengurangi biaya dalam manajemen pemesanan 

(management order) 

4. Mengapa e-Commerce B2B penting 

Beberapa alasan mengapa e-commerce B2B itu  penting 

adalah: Marketnya besar dan berkembang (analysts at Forrester 

Research, Inc. conservatively predict that US B2B e-commerce 

will drive $559 billion in 2013 while the B2C market will bring in 

less than half that at $252 billion) 

a. B2B merupakan 80-90% dari e-Commerce 

b. B2B e-Commerce merubah proses bisnis (menjadi lebih 

baik) 

c. Otomatisasi supply chain 

d. Lead Time; lead time yang panjang akan menambah cost 

dari inventory; hubungan manfaktur dan supplier 

e. Memberikan manfaat baik pembeli (buyer) dan penyuplai 

(supplier) selain ekonomi keseluruhan 

Komponen Utama dan teknologi dalam e-commerce 

B2B 
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Gambar 23. Komponen Utama Teknologi dalam E- Commerce 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Prentice Hall 2007 

 

a. Buying company dengan persektif procurement management 

Fokus pada pengadaan untuk mengurangi harga 

pembelian dan siklus waktu. Pemasok yang berpartisipasi dapat 

mengirim tawaran mereka. 

b. Selling company dengan perspektif marketing management 

Fokus pada penjualan dengan katalog yang unik, 

kebijakan harga, dan jadwal  diskon. 

1. Perantara Elektronik (Electronic Intermediary), suatu opsi 

penyedia layanan direktori pihak ketiga (cakupan layanan 

dapat diperpanjang untuk memesan pemenuhan) 

Memastikan pemenuhan pesanan menggunakan mediasi jasa 

antara pembeli dan pemasok (penjual). Mainkan peran sebagai 

dealer perantara (Ensuring order fulfill ment using service 

mediates between buyer and supplier (seller). Play the role of 

intermediary dealer). 

2. Pengantar (Deliverer) yang dapat memenuhi just-in-time 

delivery (pengiriman tepat waktu) 

Just-in-time delivery untuk memastikan penghematan waktu 
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dan uang 

3. Platform jaringan (Network platform) seperti Internet, VAN, 

intranet dan extranet 

4. Protokol komunikasi (Protocol of communication) seperti EDI 

dan perbandingan belanja mungkin menggunakan software 

agents 

5. Sistem informasi back-end (Back-end information system) yang 

mungkin diimplemetasikan menggunakan intranet dan 

Enterprise Resource Planning (ERP) systems. 

C.  Rantai Nilai (Value Chain) B2B 

Secara tradisional setiap perusahaan memiliki proses 

bisnis & sistem tersendiri. Sedangkan teknologi informasi dan 

komunikasi yang advance memungkinkan merekonfigurasi rantai 

nilai dalam B2B, pada Era 80an, dengan EDI memungkinkan 

sistem komputer “berbicara” antar  perusahaan. 

Internet memungkinkan data-data yang komplex bisa 

dipertukarkan 

Gambar 24. Rantai Nilai (Value Chain) B2B 
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Paper-based B2B E-COMMERCE  

Gambar 25. Paper-based B2B E-Commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDI-Based B2B E-Commerce 

Gambar 26. EDI-Based B2B E-Commerce 
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Gambar 27. Arsitektur User EDI E-Commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web EDI-Based B2B E-COMMERCE 

Web EDI, juga dikenal sebagai EDI berbasis web, secara 

umum dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi 

komunikasi internet yang digunakan dalam pertukaran data EDI 

antara para pihak. Web EDI biasanya terkait dengan dua bentuk 

EDI, penggunaan sistem berbasis web untuk mengelola dan 

pertukaran EDI dan penggunaan Web untuk mengirim data EDI 

yang dihasilkan  di rumah. 
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Gambar 28. Web EDI-Based B2B E-COMMERCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipe E-Commerce B2B 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Tipe E-Commerce B2B 

Manajemen E-Supply (e-SCM) merupakan penggunaan 

teknologi untuk meningkatkan proses B2B dan peningkatan 

kecepatan, ketahanan, kontrol langsung, serta kepuasan 

pelanggan. 

Teknologi dimanfaatkan untuk peningkatan kegiatan 

operasi dari rantai persediaan (Supply Chain). Selain teknologi, 

juga melibatkan perubahan² pada kebijakan manajemen, budaya 
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organisasi, proses bisnis, dan struktur organisasi. Kesuksesan E-

supply chain bergantung pada: 

1. Kemampuan dari semua partner pada Supply Chain untuk 

memandang kolaborasi ini sebagai sebuah aset strategi 

2. Kemampuan untuk melihat informasi yang ada pada semua 

partner Supply Chain 

3. Kecepatan, biaya, kualitas, dan layanan pelanggan 

pengintegrasian rantai persediaan yang lebih erat 

Kolaborasi Perdagangan 

1. Kolaborasi Tradisional 

 Terjadi di antara anggota-anggota Supply Chain, 

biasanya yang dekat satu dengan yg lainnya seperti 

manufaktur dan distributornya atau distributor dan 

pedagang. Bahkan bila ada lebih banyak partner yang 

terlibat, fokusnya adalah peningkatan informasi dan aliran 

produk di antara mereka. 

2. Kolaborasi Jaringan 

 Setiap partner dapat berinteraksi dengan semua unsur 

dalam Supply Chain. Interaksinya dapat terjadi diantara 

beberapa manufaktur atau distributor. Kolaborasi jaringan 

dapat berbeda-beda bentuk, tergantung pada industri yang 

dijalankan, produk/servis, volume arus informasi, dan 

lainnya. 

Contoh E-Collaboration  (E-Kolaborasi) 

a. Berbagi informasi antara Pedagang dan Pemasok barang 

b. Kolaborasi Pedagang-Pemasok (mengumpulkan partner 

sebanyak mungkin). 

c. Pengurangan waktu perencanaan pemesanan bahan baku. 

d. Pengurangan waktu untuk pengembangan produk. 
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LEMBAR KERJA MAHASISWA 

 

1. Jelaskan apa B2B E-Commerce dan Keuntungan B2B E-Commerce ? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

……. 

2. Jelaskan kolaborasi perdagangan dan berikan contohnya menurut 

pendapat anda? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

……..…………………………………………….…………………………

...……….. 
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BAB XIII   

Portal Lelang Dan Komunikasi E-Commerce 

 

A. Latar Belakang 

Portal memberi pengunjung kesempatan untuk 

memperoleh hampir semua yang sedang mereka cari pada satu 

tempat. Seringkali mereka menawarkan informasi berita, 

hiburan/olahraga dan cuaca. Portal-portal menyambungkan 

konsumen pada pedagang-pedagang online, shopping mall online, 

dan site pelelangan yang menyediakan beberapa keuntungan. 

Perancangan dan pembuatan sistem informasi e- lelang ini 

bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terdapat pada 

lelang tradisional. Penjual dan pembeli tidak perlu repot untuk 

datang ke tempat kegiatan lelang diadakan. Sistem informasi e-

lelang ini dibuat menggunakan bahasa pemograman Hypertext 

Preprocessor (PHP) dan MySQL sebagai databasenya. User interface 

nya menggunakan HyperText Markup Language (HTML), Cascading 

Style Sheets (CSS) dan jQuery, sehingga mudah dipahami dan 

dimengerti. Sistem yang dibuat adalah Customer to Customer (C2C) 

E-Commerce sehingga tidak membatasi user sebagai pembeli, tetapi 

user juga dapat bertindak sebagai penjual. 

B. Portal Lelang 

Lelang elektronik atau lelang online merupakan salah satu 

jenis e-commerce. Pada tipe lelang ini penjual akan menawarkan 

pelelangan barang secara elektronik dimana pihak pembeli dapat 

memberikan penawaran (bidding)harga berulang kali hingga 

pada suatu jangka waktu yang telah ditetapkan. (Kalakota dan 

Whinston, 1996). 
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Dalam memperkenalkan sistem informasi lelang online ini 

dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan HTML, sedangkan 

untuk pengolahan database menggunakan MySQL. Pengujian 

dilakukan secara teknis pada web browser komputer. 

Halaman User 

Gambar 30. Halaman Utama         Gambar 31. Halaman Utama 

(Komputer)           (Smartphone) 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Pada gambar 30 dan gambar 31. diatas menunjukkan 

bahwa tampilan dari halaman utama. Halaman utama adalah 

halaman yang pertama kali muncul saat sistem ini diakses oleh 

user. Pada halaman ini terdapat daftar  lelang yang baru saja 

ditambahkan. 
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Gambar 32. Halaman Daftar                  Gambar 33. Halaman Daftar 

Member (Komputer                              Member (Smartphone) 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 32 dan gambar 33 diatas menjelaskan bahwa 

tampilan dari halaman daftar member. Halamam daftar terdapat 

form pendaftaran untuk melakukan pendaftaran sebagai member. 

Gambar 34. Halaman Login                    Gambar 34. Halaman Login 

Member (Smartphone)                                 Member (Komputer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 34 dan gambar 35 diatas menunjukkan 

bahwa tampilan dari halaman login member. Halaman ini member 

diharuskan untuk memasukkan username dan password untuk 

dapat mengakses halaman utama member. 
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Pada gambar 35 dan gambar 36 diatas menunjukkan 

bahwa tampilan dari halaman detail lelang. Halaman ini terdapat 

data informasi lelang yang telah ditambahkan. 

Pada perancangan dan pembuatan Sistem Informasi E-

Lelang Berbasis Web ini bertujuan untuk membudahkan bagi 

penjual dan bagi pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual 

beli menggunakan sistem lelang dengan lebih efektif dan efisien. 

Untuk bisa melakukan transaksi lelang, user diwajibkan untuk 

mendaftar sebagai member. User yang telah terdaftar sebagai 

member dapat mengadakan lelang sekaligus juga dapat menawar 

(bidding) lelang yang telah diadakan oleh member lain. Sebuah 

sistem informasi e-lelang yang dibangun memiliki fitur transaksi 

tawar-menawar dengan cakupan user dari masyarakat Indonesia 

yang dapat melakukan kegiatan lelang untuk berbagai macam 

jenis produk. Informasi penjualan berbasis web dengan 

metodologi rapid application development (RAD) menguraikan 

bahwa sebuah sistem yang dapat memasarkan hardware dari PT. 

SMI melalui media internet dan dapat menyimpan dan 

memproses data pemesanan pelanggan agar lebih efisien. Sistem 

penjualan dikembangkan dengan menggunakan bahasa 

Gambar 35. Halaman Detail 

Lelang Member (Komputer) 

 

Gambar 36. Halaman 

Detail 

Lelang Member 

(Smartphone) 
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pemrogramana PHP dengan mysql sebagai basis datanya. Metode 

pengembangan sistem yang digunakan adalah RAD yang 

berbasiskan object oriented dan Microsoft Visio 2003 sebagai 

editor perancangan sistemnya. (Pebriyanto, 2011). 

Model portal ini berfungsi sebagai forum dimana para 

pengunaan internet dapat memasuki web-web tertentu dan 

berperan sebagai penawar (bidder) atau penjual (seller). Jika 

seseorang berperan sebagai penjual produk, maka bersangkutan 

dapat mencari situs-situs yang menyediakan barang-barang yang 

sedang dia cari, melihat-lihat kegiatan penawaran saat itu dan 

memasang penawaran. Contohnya: model lelang yang dijalankan 

saat ini yang terkenal oleh situs www.ebay.com pada saat ini 

orang dapat membeli dan menjual apa saja melalui jasa sampai 

dengan produk. Situs lain yang menjalankan situs portal lelang 

contohnya adalah: https://www.sikumis.com web ini 

menyediakan sarana usaha bidang pertanian ditengah wabah 

covid19 Via Online agar petani tetap menanam dan menjaga 

ketersediaan pangan bangsa. Perancangan dan pembuatan web 

lelang online menggunakan framework CakePHP menguraikan 

bahwa lelang merupakan cara penjualan yang memiliki keunikan 

yang membuatnya berbeda dengan proses jual beli barang secara 

biasa sehingga memberi nilai lebih dibandingkan dengan saran 

penjualan pada umumnya. (Geraldo, 2010). 

C. Komunikasi 

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris 

communication berasal dari kata Latin communication , dan 

bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama disini 

maksudnya adalah sama makna (Onong, 2001).  Jadi kalau dua 

orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk 

pecakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung 

selama ada kesamaan makna mengenai apa yang percakapkan. 
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Komunikasi bisnis berbasis internet, dapat dilakukan 

dengan berbagai macam cara, sebagai berikut: 

1. Menggunakan e-mail internet 

2. Diskusi melalui Milist (mailing list)  

3. Membuat suatu group/komunitas 

4. Melalui video konferensi 

5. Pesan singkat 

6. 6.  Telepon berbasis 

7. 7.  Transfer data/dokumen 
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LEMBAR KERJA MAHASISWA 

 

1. Jelaskan pengertian lelang elektronik atau lelang online? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 

2. Sebutkan contoh sebuah portal online pada website? 

………………………………………….…………………………………

…….. 

………………………………………….…………………………………

…….. 

……………………………………………….……………………………

…….. 
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BAB XIV 

Penyedia Konten Online B2: Media Digital               

E-Commerce 

 

A. Latar Belakang 

Di era digital ini perkembangan teknologi terjadi sebuah 

evolusi pada  teknologi media, sebut saja new media atau orang 

juga sering menyebutnya media digital online atau orang lebih 

akrab lagi menyebutnya dengan istilah internet, media digital ini 

tentunya sudah tidak asing lagi di telinga. Media ini juga disebut-

sebut sebagai media yang sampai saat ini belum ada yang 

menandingi pertumbuhan jumlah penggunanya. Di negara maju, 

new media mengalahkan berbagai media yang sebelumnya telah 

dijadikan sumber referensi dalam mendapatkan sebuah informasi. 

Pada era digital, kunci keberhasilan perusahaan dalam 

menghadapi persaingan yang sangat kompetitif ini terletak pada 

pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Salah 

satunya adalah penggunaan sistem online pada suatu perusahaan 

sebagai media produk promosi. Dimana promosi adalah aktivitas 

mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi mengenai 

produk kepada konsumen, dan membujuktarget konsumen untuk 

membeli produk di penyedia konten lewat website perusahaan 

tersebut. 

B. Penyedia Konten 

Sebuah penyedia konten didefinisikan secara luas untuk 

mencakup semua bentuk kekayaan intelektual. Properti 

intelektual mengacu pada semua bentuk ekspresi manusia yang 

dapat dimasukkan ke dalam media nyata seperti teks, CD, atau 
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DVD, atau disimpan pada media digital (atau lainnya), termasuk 

Website.  

Penyedia konten mendistribusikan konten informasi, 

seperti video digital, musik, foto, teks, dan karya seni, melalui 

Web. Proposisi nilai penyedia konten online adalah konsumen 

dapat menemukan berbagai konten secara online, mudah, dan 

membeli konten ini dengan harga murah, untuk dimainkan, atau 

dilihat, di beberapa perangkat komputer atau smartphone. 

Penyedia konten e-commerce adalah sebagai berikut: 

1. Penyedia layanan 

Sementara e-tailers menjual produk secara 

online, penyedia layanan menawarkan layanan secara 

online. Ada ledakan dalam layanan online. Aplikasi 

Web 2.0, berbagi foto, dan situs online untuk backup 

data dan penyimpanan semuanya menggunakan 

model bisnis penyedia layanan. Perangkat lunak bukan 

lagi produk fisik dengan CD di dalam kotak. 

2. Penyedia Komunitas 

Penyedia komunitas adalah situs yang 

menciptakan lingkungan online digital di mana orang-

orang dengan minat yang sama dapat bertransaksi 

(membeli dan menjual barang); berbagi minat, foto, 

video; berkomunikasi dengan orang yang berpikiran 

sama; menerima informasi terkait minat; dan bahkan 

bermain keluar fantasi dengan mengadopsi 

kepribadian online disebut avatar. Situs jejaring sosial 

Facebook, Google+, Tumblr, LinkedIn, dan Twitter; 

komunitas online seperti iVillage; dan ratusan situs 

niche lainnya yang lebih kecil seperti Doostang dan 

Sportsvite semuanya menawarkan alat dan layanan 

untuk pengguna bangunan. Situs jejaring sosial telah 

menjadi situs Web dengan pertumbuhan tercepat 
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dalam beberapa tahun terakhir, seringkali 

menggandakan ukuran pemirsa mereka dalam setahun. 

Namun, mereka berjuang untuk meraih profitabilitas. 

C. Media Digital E-Commerce 

Media Online disebut juga dengan Digital Media adalah 

media yang tersaji secara online di internet. online adalah istilah 

saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik 

itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai 

jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet. 

Sedangkan untuk berbicara tentang offline adalah suatu istilah 

untuk sebutan saat kita tidak terhubung dengan internet, lebih 

tepatnya tidak terkoneksi. 

Media online dibagi menjadi dua pengertian yaitu secara 

umum dan khusus adalah sebagai berikut: 

1. Pengertian media online secara umum, yaitu segala jenis 

atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet 

berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian 

umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana 

komunikasi secara online. Dengan pengertian media online 

secara umum ini, maka email, mailing list (milis), website, 

blog, whatsapp, dan media sosial (sosial media) masuk 

dalam kategori media online.  

2. Pengertian media online secara khusus yaitu terkait dengan 

pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media 

adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam 

bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai 

karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas. 
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Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDJ) Unismuh Makassar & Bendahara 

Umum Ikatan Keluarga & Alumni Fakultas Pertanian (IKA Pertanian).                            

Organisasi ekstra : Forum komunikasi anak petani Indonesia 

(FORKAPI), Forum Komunikasi Gerakan Aspriasi Mahasiswa 

(FORGAM), Forum Mahasiswa & Alumni Pascasarjana Agribisnis 

(FMA) Universitas Hasanuddin, dan Ketua Umum Forum Komunikasi 

Pemuda Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere (FKPBT_K.U) Kabupaten 

Bantaeng, PERHEPI (Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, 

Persatuan Dosen Republik Indonesia ( PDRI). 

 

 




