
PLUS -. MINUS E-COMMT]RCE
DALAM PRAKTEK BISNIS

Abstract: €-commerce is an essential requ^rement currently in the global busines*
world, and as a support in market development, improve efficiency, can redr:ce
cosls and providc broadcr acccss to partners and customc:s. Implemcntrtion eif
e-commerce dcpends on tne company's business model being developed and
models rvhich use information technology. e-commerce development must be
flexible and adapt to new software and technology applications within the
company. e-con'tmcrce was dcvcloped for a rvider scale and integrated with
multiple computing systrms; ail levels and deparrments in the company anC global
computer system. Because of its direct integration with nvo or more entities, the
development of e-commerce should be really concerned with the sEcurig
aspect, especially in transaction securiry. Transactions using e-commsrce has the
advantage or disadvantage depending on the user side. Building a network
installation, support good infrastructure for this network easily accessible by many
people and can reduce the weaknesses.

Ifuta Kunci : Plus - Minus e- commerce

PENDAHULUAN

Awalnya, perdagangan elektronik dimulai di ri transaksi komersial, seperti penggunas
untuk mengirim dokumen kornersial scperti pesanan pembelian atau invctice secara elektroni]
Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunya istilah yang d.ikenal denga
e'commerce. Transaksi pembelian barang dar. jasa melalui World Wide Web menggunaka
seryer seperti VyperText Transport Protocol Secure, (https), demi keamanan. Sislem il
menggunakan selver khusus ulttuk mengubah sebuah pesan (informasi) sehingga tidak dapr
dilihat secara umum tanpa menggunakanpasswot'd. Hal ini bernrjuan untuk merahasiakan dar
penting pelanggan.

pu-Ou u*itnyu ketika web mulai di kenal masyarakat sekitar tahun 1994, e-commer(
diperkirakan pa.rl jurnalis akan menjadi sebuah sektor ekonomi yang cepat perkembanganni
Penggunaann sistem e-commerce, jebenamya dapat menguntungkan banyak pihak, baii piha
konsumen, maupun pihak prodtrsen dan penjual (;'etailer). Miialnya Uagi pihat konsume,
menggunakan e-comtnerce dapat mcmbuat waktu berbclanja menjadi singkat. Selain itu, harl
barang-barang yang dijual melalui c-commerce biasar:ya lebih murah iiU*ifiogt* Or*;
harga di toko, karena jalur distribusi dari produsen barang ke pihak penjuall,lebih singkalr
banclingkan dengan toko konvensional. i

Di Indonesia, sistem e-commet'ce ini kurang populer, kareua banyak peilgguna intem,
yang masih meragukan keamanan sistem hri, dan kurangnya pengetahuan tnerrku rnengenr
apa itu e-commerce yang sebena:nya. Sehingga sampii- saat ilni, web resmi y"ng Ll,
' Sukardi adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada, Jakarta.
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menyelenggarakan e-commerce di Indonesia adalau RiiTI Shop. RisTI, yaitu Divisi Riset dan,
Ieknologi Informhsi mllik PT. Telkom, rr€ryedi&kan layanan e-commerce untuk penyediaan
inlormasi produk peralatan telekomunikasi dan non-telekomunikasi. Web ini luga telah
mendukung proses transaksi secala online. Selain RisTI, tampaknya belum ada web t"io y*g
menyelenggarakan e-commere,: di indonesia. Padahal, untuk membuat sistem oro**Lrri,
investasi yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Selain itu, lingkup pemasaran prodgknya bisa,:,
jauh le5ih luas dan biaya penyelenggaraan serta promo;i pada e-commercejuga lebil kecil
iika dibanding'<an dengan biaya pada site.n toko konvensional.

Perkembangan teknologi informasi dewasa irri menyebabkan terjadinya perubahan
kultur kehidupan konsumeu sehari-hari. Dalam era information ini, media elekfonik menjadi
salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi daa bisnis. Salah satu cara yang n-ulai
dilirik adalah dergan menggunakan irrternet. Walaupun masih banyak para pelaku birois yaog
belum mengenal behrl tentang internet tersebut tetapi karena desal.an bisnis yuog r**ukii
mengarah ke media ini, tidak sedikit para pelaku bisnis mulai menggunakan fasilitai ini. Bagi
pelaku bisnis yang belum menguasai dalam menggunakan fasilitas e-commerce umurnnya
meminta bantuar jasa outsou,'cing. Bagi pelaku bisnis yang sudah memahami manfaat
e-commer'(e segera membangun sebuah ;istem untuk mengimplementasikan sistem ini dalam
aktifitas perusahaannya. Apa sesungguhnya e-commerce iat ? bagaimana sarana itg dapat
ffielrpenrrudah manusia dalam praktik bisnis ? serta apa plus - minus fasilitas 

"-"o**ir""dalam praktik bisnis ?

PERI(EMB,\NGAN E.COMMERCE

Perdagangan sebenarnya merupal:an kegiatan y.rng dilakukan manusia sejak awal
peradabannya. Sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia, metode dan sarana yang
digunakan untuk berdagang senantiasa berubah. Bennrk perdagangan terbaru dan modern yani
kian memudahkan pengguilanya adalah e-commerce. e-commerce ini bisa dikategorih;
sebagai hal yang sedang 'boommg'. (Sudarma, 2003) Perlu digarisbawahi, dengan 

"e*yuperkembangan teknologi di masa meudatang, terbuka kemungkinan adanya penggunaan m"diu
jaringan lain selain irt':rnet dalam e-commerce. Jadi pemikiran kita jangan tianyiletpaku pada
penggunaan media internet belaka. Meuurut (Turban, ,20A\: "e-cornmerce is an- emeiging
concept that describes the l,rocess of buying, setling, ,tr exchanging products, jasas,-anh
ilformation via computer networl<s, includ.ing internet." Artinya : "i,cimmerce adatah konsep
baru yang rnenjelaskan proses pembelian, ,:enjualan, atau pertukaran produk, layanan, dai
informasi melalui j aringan komputer, termasuk in ;ernet. "

Penggunaan internet dipilih oleh kebanyakan orang sekarang ini karena kemudahan-
kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet, yairu; Pertama; lnternet sebagai jaringan
prrblik yang sangat besar (fu ge/widespreaC netwo*), layaknya yang dimiliki suatu j*ingan
publik elektronik, yaitu murah, cepat dan kenrudahan akses. Kedua; Menggunakan elecnoiic
data sebagai media penyamoaian pesan/data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan
penerimaan informasi secara mudah dan rinekas, baik dalam bentuk data eiektronik analog
maupun digital (Utomo, 2001).
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Kegiatan-kegiatan bisnis )ang menyangkut konsumen (consumers), manufaknl
(manufactures),ia1a providers dan pedagang perintura {interntediaiies) clengan menggunakanjaringan-iaringan komputcr (kontputer nehvorks) yuitu intenret. ororl*ur", digunakan
sebagai transaksi bisnis antara perusahaan yar,d satu dengan perusahaan yang lain, antare
perusahaatt dengan pelanggan (customer), atau antara pi*r.h*o dengan, i*tituri y*g
berggrak dalam pelayanan public. Mr.ourut (Meier, 2009) sistem e-commerce ctriklasifikrrituri
menjadi tiga tipe aplikasi, yairu: :

Electronic Markets (EMs).

EMs adalah sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
untuk rnelakukan/menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar, sehingga pembeli dapai
membandingkan berbagii *uiu* harga yang ditarvarkan.balan pengerti"n-luin, EtIs adalah
sebuah sistem infbrmasi antar orgarris.rsi yang ^nenye.liakan fasilitas-A'rititus bagi para penjual
dan pembeli untuk bertukar informasi tentang hargi dan produk yang d:ta*,arkai. keuntungan
fasilitas EM's bagi pclanggan adalal, terlihr.t GUln n"uta dan ,firi.n clalam hal waftu.
Sedangkan bagi penjual, ia dapat mendisrribrrsikan informasi mengenai proOul Lni*^';;;;
ditawarkan dengan lebih cepat sehingga dapat msnarik p:langgun l:bih banyak.

Electronic Data Interchange (EDI).

EDI adalah sarana untuk perrukaran rlata ffansaksi-transaksi reguler: yar g uerulang
dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial.

Secara formal EDI dideftnisikan aleh lvernational Data Exchange Association(IDEA) sebagai "transfer data terstruktur dengan rormat standard yarrg telah-disetujui yang
dilalcukan dari satu sistem komputer ke sistern komputer yang lain dengan menggunakan
media elektronik". EDl,sangat luas penggunaanRya, biasanya dilunakan orJn rcro*[&,rturryang besar ketika melakukan bisnis dagang Jengan puru rup lier mereka . EDI memiliki
standarisasi pengkodean transaksi perdagangun, r.iinggu otguoirasi komersial tersebut dapatberkomunikasi secara langsung dan satu sisiem kompii., yung satu ke sistem komputer yanglain tanpa memerlukan hardcopy, faktur, serta terhindar da-ri pinundaan, t.ru,lah* yang tidakdisengaja dalam penanganan berkas dan intervensi dari manusia. Keuntungan dalammenggunakan EDI adalah wakru pemesanan yang singkat, menguiangi biaya, mengurangikesalahan, memperoleh iespon yung c*pat, p.ngiri*ari tukto, yiog rlpui ian akurat sertapembayaran dapat dilakukan secara ejektionik.

Internet Commerce (IC) 
,:i

Intemet commerce adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi,informa.si dankomunikasi untuk perdagangan. Keg,atan komersial ini seperti iklan dalam d;d;;';il;;dan jasa' Transaksi yang dapat dilakukan di intemet antara lain 
-pemesuouo{*muelian barangdimana barang akan dikirirn melalui pos atau sarana lain setelah uang diransfer ke rekeningpenjual' Penggunaan internet sebagai me,Jia pemasaran drn saluran p.oi*t* terbuktimempunyai keuntungan antara lain untuk beberapa produk tertentu teUitr'sesuai ai"**t-melalui intemet; harga lebih murah mengingat membuat situs di intemet lebih muratr biayanya
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tibandingl'an dengan membuka outlet ret'ril di berbagai tempat; internet merupakan media,
rrcmosi penrsahdan dan produk yang paling tepat dengan harga yang relatif iebih murah;
;erta pembelian melalui internet akan d-ikuti dengan layanan pengantaran barang sampai di
-empat pemesan.

JENIS E.COMMERCE

Menurut (Meier, 2009;, e-commerce dapet dibagi menjadi dua jenis, yatta Business to

il'

.11-

Business (B2B) dan Business to Consumer (82C, retail). Kedua jenis e-cammercelnimemiliki .

karakteristik yang berbeda. Pertama; Business to Business e-Commerce (B2B) memiliki.i
karakteristik: a). Trading partners yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan-l
(relationshtp) yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan parher tersebut.-l
Dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis infonnasi yang dikirinkan dapat
disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan (tntst), b). Pertukaran data (data exchange)'!
berlangsung berulang-ulang dan secara berkala,misalnya setiap hari, dengan format data yang
sudah disepakati bersama.Dengan kata lain, serv:s vang digunakan sudah tertentu. Hal ini 't

memudahkan pertukaran data untuk dua entiti yang menggunakau standar yang sama, c). ,'

Salah satu pelak': dapat nrelakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu
partenrya, dan d). Mtldel yang umum digunakan adalah peer-to-peer, dimana processing
intelligence dapat didistr:ibusikan di kedua pelaku bisnis.

1'opikyangjugamungkintermasukdidalarnbusmess.to-businesse-commerceadalah
electronic/Intern€t procurement dan Enterprise Resource Planning (ERP).Hal ini udalah '..''',1.

implementasi penggunaan teknologi informasi pada perusahaan dan pada manufakturing. ,,jil
Sebagai coltoh, perusahaan Cisco maju pesat dikarenakan menggunakan teknologi iuformasi '
sehngga dapat menjalankan just-in-time manufacturiug untuk produksi produknya. Keduq ,:,
Business to Consumer e-Commerce (B2C) memilki kar:akte::istik sebagai berilut : a). Terbufu ,ii;,.,

untuk umun! dimana informasi disebarkan ke umum, b). Servis yang diberikan bersifat umum i;',;
(generic) dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh,;au;
karena sistem Web sudah umu'n digunakan maka pelayanan diberikan dengan menggumkan;i,,':,
basis Web, c). Servis diberikan berdasarkan per^nohonan (on demand). Konsumer rnelakukan:-,jii:
inisiatif dan produser tarus. siap memberikan respon sesuai dengan permohonan dan d). ':
Pendekatan client/server sering digunakan dimana diambil asumsi client (consumer) 

1

menggunakan sistem yang minimal (berbasis Web) dt.n processing ftusiness procedure) ,;;,:i,

diletakkan di sisi server. ,j,,,

B2|memilikipermasalahanyangberbeda.Mekanismeuntukmendekaticonsumer
pada s?at ini menggunakan berrnacan:-macam pendekatan seperti misalnya dengan
menggunak&n "electronic shopping mall" atau menggrinakan konslp "portal". Electrinic '

shopping mall menggunakan web sites untuk menjajakan nroduknya. Para penjual membuat l

sebuah storefront yang menyediakan ka:alog tentang pr.oduk diberikannya. Calon Fembeli .

dapatmelihat.lihatprodukyangtersediasepertiha1nyadalamkehidupansehari-haridengan
melakul:an window shopping. Bedanya, (calon) pembeli dapat melakukan shopping ini kapan
saja dan dnrimana iaja dia beradi. tanpa dibata.;i oleh jam buka toko.

Contoh penggunaan web site untuk men,ajakan produk dan jasa antara lain:

:-.:li
t:::'i
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1. Amazon <http://uuryv.amaLon.cont2; Amazon merupakan toLo buku
yifflyang menjual buhr melalui web sitenya. .(esuksisan Amazon yang
luar biasa menyebabkan toko buku lain harus melakukan hal yang su*u. 

a

2 eBay <http,//tt,wtt'-cbr'.)'.com> ; Mcrupakan tempat lelang ou-tinJ
3. Netlltlarket http/fu^y:-netmarAet.cgnr yang nerupakan direct marketing

dari cendant (hasil merge dari HFC, cuc Intemaiional, Forbc.; projectsf
NetMarket akan mampu rncnjual 95o/o 4ari kcbutuhan rumah tuoggr setrari-
narl-

4. Kashts:wtuv,://Kaskus.com. Merupakan waclah jual
digemari para remaja/anak muda

yang s1at

Sumbcr: Budi Rahardjo - ppAU Mikroclckrro.rika -- Il-B

Adapun keuntungan utam'l yang clidalrat dcngan ;nenggunakan teknologi ini adalal
open,platform yang tidak tcrgantt:ttg kcpacla satu venclor tertentq sehingga r,istem e-csn77y7sys,
tersebut dapat dikembangkan dengan cepat tanpa terikat dengan satu vendor tefienfu. Walap*r
hingga saat ini belum ada defenisi baku din e-conr*u,'iu, beberapa mengarakan bahwi
e-commerce adalah website yarrg digunakan u:rtuk berdagang (semaiarn stotufronr\. di lairpihak a.da hubungan e-co,?xnlerce d,engar EDI (eleuronik rita-inierchange) Juo r.,..urnyu.' E-commerce dalam prespeklif komunikasi merupakan aktidtas pengirirnan atarpenjualan produk, jasa dan informasi dan sebaliknya pembayaran melalui jarinian co'puteratau internet, sedalgkan 

_ 
dalam prespektif pror.i bisnis adalah ,*tu ,irt.* yang

menggunakan teknologi informasi dalarn mewuJudl'a r otomisasi transaksi bisnis dan rvord
flow, dalam perspektif jasa dikatakan bahwa e-commercr *.*p"r.uo 

- 

,uu* cara bagiperusahaan, konsumen dan manajemen untuk menrangkas biaya seefislcn mungkin, selama hal
itu,tetap meningkatkan lmalitas dari produk dan jaia serta keceparan dal"im distribusinya.
Sedangkan prespektif online, e-commerce menyc diakan kesemput"o unnrk membeli dan
Senjual produk/jasa dan informasi dengan menggunakan internet dan sarana pelayanan onlinelainnya.

Dengan melihat tujuan-tujuan di atrs, clapat disimpulkan bahrva e-commercemerupakan sebutrh sistem yang dibangun dcnga;r tujuan untuk meningkatkan efisiensi danefelctifitas dalam berbisnis dengan memanfaatkan teLrologi infrnnasi-untuk men.ingkatkankualitas dari produk/jasa dan informasi^scrta mengurangi biaya-biay" yurig-ridak diperlukansehingga harga dari produk/jasa da,r infonrr:si tr:riebut 
-oapat 

ditekin sedefiill;; il;^;;;mengurangi dari kualitas yang ada' Jenis-jenis aktifitas e-commerce secaraumurp mencakupberbagai aktifitas mulai clari direct ntarketing, seorch jobs, online banking, banking,e-governnxent, e-purchasing, B2B exchanges, 
"ro,n*rr"", m commerce, ourtiirr, trorzi,online publishing dan consunter iasa. Secara urnun"r aktifitas dari B2B i"i ,rpJi ;;;;parhrers dan perfukaran data (data exchange) yang clilakukan secrra rutin antara pebisnis.sedangkan dalam business to custom.r (nzi) ,i*un-yu menggunakan intemet denganberbagai model pendekatan seperti elec.troni.c .'trrgroini mall atau dengan konsep portal.Kedun-duanya menggunakan website s.ebagai uasiiny".'ettifitas electrJnic shopping malllebih ke mempromosikan produk dan jasa-yang ada dengan duLlngan online catalog dansebagainya. Adapun contoh dari system ini sep'erti urour"on (htptil"iJ**oo.rom) dan
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retrnarket ftttp//lvww.netnarket.corn). Sedangkan dalam konsep portal lebih ke pelayanan

yang lebih kornpleks dir:rana electronic shopping mail juga termasuk didalarnnya, dengan

:etap berbasis website, di dalam portal ini juga terdapat ^relayanan 
lainnya seperti *mail,

mline database, news dan sebagainya. Adapun contoh dari sistem ini seperti netscape hame
(http : //Itome. nets cape. c oml dan y ah o o @.

Beberapa aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce adalah:

KARAKTERISTIK E-COMMERCE ;,

. ,.uf

Transaksi e-c()mmerce memiliki beberapa karaktenstik yang sangat lfiusus, yainr : a), ;i'
Transaksi tanpa batas. Sebelum er:a internet, batas-batas geografi menjadi penghalang suatu l'$i{,

perusahaan arau individu yang ingin go-lnternationaL sehingga, hanya perusahaan ataur:.'l;

individu dengan modal besar yang dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Dewasa ini 'ii
dengan in:emet pengusaha kecil dan men:ngah dapat memasarkan produknya secara ;';
lntemasional cukup dengan membuat sinrs web atau dengan memasang iklan di situs-sittrs 'rJ

intemet tanpa batas waklr (24 jam), dan tentu saja pelanggan dari seluruh dunia dapat,.'. :

mengakses sinrs tersebut dan melakukan hansaksi secara on line, b). Transaksi anonim. Parq.lii.
peniual dan pembeli dalam ransaksi melalui internet tid* harus bertemu muka sahr sama,$fri;

iainnya. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang mengenai pembayamnnya ,-.,

telah diotorisasi oleh penyedia sistem pembayaran yang ditentukan, yatrg biasanya dengan'ii;
karnr hedit 'c). Produk digrtal dan non digitrl. Produk-produk digital seperti sofiware :rii
komputer, musik dan produk lain yang bersifat d.igital dapat dipasarkan melatui internet .i
dengan carra rnendownload secara elektronik. Dalam perkembangannya obyek yanF

ditawarkan melalui internet juga meliputi barang-barang kebr,tuhan hidup lainnya, d). Pro&ft,ff
haraug tak berwujud. Banyak peruiahaan yang bergerak di bidang e-comtnerce dengan, ,i;rrss6 t,-^---.---- J-O ---O----- -- ------9 - -- e r',.,.!.

menawarkan barang tak benrujud seperti data, software dan ide-ide yang dtjuat melalui;+".
, 
,. jia

* E-mail dan Messaging
* Content Management SYstems

* Dokumen, spreadsheet, database
* Akunfing dan sistem keuangan

* Informasi pengiriman dan pemesanan
* Pelaporan informasi dari klien dan enterprise

* Sistem pembayaran domestik dan internasional
* Newsgroup

* On-line Shopping
* Conferencing

* Online Banking

Sumber : Paul,20C0
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Implementasi e-commerce pntla clunia inciustri yang pencrapannya semakin lama
semakin luas tidak hanya ntcrtgubalt suasana konrtrrl:t::;, mcnjacli semakin dirruruis clan global,
narnuo telah rnembentuk suatu masyarakat ters;ndiri yang elinarnakan Komunitas bisnis
Elektronik (Elebn'oiic Business ()ontmunity). Keimunitas ini men anfaatkan q.berspace
sebagai tempat bertemu, berkomunikasi, dan berkoordinasi ini secara inter s nrernanfaatkan
media dan infrastruktur telekomurikasi dan te'.noiogi informasi dalarn menjalankan
kegiatannya sehari-hari. Seperti halnya pada masyarakat traciisional, pertemuan antara
berbagai pihak dengan beragam kepentingan secara nafural telah membentuk sebuah pasar
tersendiri tempat bertemunya permintaan (demind) dan penawaran (supply).ltansaksi yang
terjadi antara den:and dan supply dapat dengan mudah dilakukan walaupun yang bersangt<utai
berada dalam sisi geografis yang berbeda karena kernajuan di.n perkembangan teknologi
informasi, yang daiam hal ini adalah teknologi e-comtnerce.

MEKANISME E.COMMERCT]

Transaksi elektronik antata e-merchanr (pihak yang menawarkan barang atau jasa
melalui internet) dengan e-custonler (oihak yang membeli barang a,au jasa melalui intemet)
yang te{adi di dunia maya atau di interne; pada umumnya berlangsung secara paperles.s
transaction. sedangkan dokumcn yang digurrakan dalam tr-rnsaksi tersebut bukaniah paper
docunrcnt,melainkan dokunten elekt..onik (digital docurnent).

Kontak on |ilrc dalant e-con'tmei'ce menurut (Santiago Cavanillas dan A. Martines
Nadal, 2004) seperti yang clikutip oleh (Arsyacr Sanusi, 2001) memiliki banyak tipe dan .,,ariasi
yaitu: Perlama; Kontak melalui chattmg dart ,'icleo conference; Kedua; koitol, melalu; e-mail;
Ketiga; Kontak melalui web atau situs.

Chatting dan Video Conference adal,.,h alat komunikasi yang disediakan oleh internet
yang biasa digunakan untuk dialog interaktif secara langsung. D-ngan chatting seseorang
dapat berkomunikasi secara langsung dengan ora,lg lain persis pp.i.ti telepon,-hanya saji
komunikasi lewat chatting ini adalah tulisan atau pernyataan yalg terbaca paa" m- ,r!,
masing-masing. Sesuai dengan namanya, videt conference adalah alat untuk berbicara dengan
beterapa pihak dengan melihat gambar dan mendengar suara secara langsung oihak ying
dihubungi dengan alat ini. I)engar demikian melakukan kontak dengan ienggurrakan-jasi
chatting dan video conference ini dapat dilakukan secara lrngsung intara #;.r"p; ;ih"kdengan menggunakan samna komputer atau monitor televisi.

lfuntak melalui e-mail adalah salah satu kontak on-line yang sangat populer karena
pengguna e-mail saat ini sangat banyak dan mendunia clengan biaya-yang sangat murah dan
waktu yang efisien. U-ntuk rnemperoleh alamat e-nai/ dapai aitalirtcan- dengan cara
mendaftarkan diri kepada penyedi'l layanan e-mail gratis atau dengan mendaftarkan diri
sebagai subscriber pada server atau Internet service prbvider (ISP) Grtentu. Kontak e-mail
dapat berupa penawaran yang dikirimkan kepada r.r.orung atau kepada balyak orang yang
tergabung dalam sebuah mailing list, serta pcnerimi,an dan pemberilhuan pa.erimaui yan!
seluruhnya dikirimkan melalui e-mail. Di samping itu kontral e-mail dapar ait"t.rtun ;.ogui
penawaran barangnya diberikan melalui situs u'eb yang rnempoiting , porr4w4rannya,
sedangkan penerimaannya dilakukan melalui e- ma i [.

46



Kontak melalui web dapatdilalukan dengan cara situs web seorang supplier (baikyang ' ii:r
:rlokasi di scrvcr 

-supplier 
miupun drlctakkan pada scrvcr pihak ketiga) memiliki dislaipsi i

.oduk atru jasa dan ianr ceri halaman yang bersifat self-contraction. yaitu dapat drgunakan

rtukmembuatkonraksendiri,yangmemungkinkanpengunjungwebunfukmemesanpPduk
au jasa tersebut. Para konsumen harus menyediakan informasi personal darr hanrs -':

r.nylna1.uo nomrr kartu krcdit. Selanjutnya, mekanismenya adalah sebagai berikut: - untuk :

,oa* on line yang berupa software,-p.rnb"li diizinkan untuk men-download-nya; - untuf ;;
roduk yang berwujud fisih pengiriman barang dilalcukan sampai di rumah konsumen;.-.t*S ;*
embelian jasa, supplier menyediakan untuk melayani konsumen sesuai dengan waktu dan 

:t:$
)mpat yuog t"luh ditentukan dalam perjanjian. ,. r ! r . ,f$- 

Me[anisme transa]:si elektronik dengan e-crmmerce dimulai dengan adanya 
'..

enawaran sruru prorlur tertentu oleh penjual (misalnya bertempat kedudukan di USA) S ,,ff
uatu wetrsite :nilalui server yang berada di Indonesia (misalnya detik.com). Apabila ;,';:i'.
.onsumen Indonesia melakukan p.*U.ti*, maka konsumen tersebut akan mengisi order mail ,r,,.';

ang telan disediakan oleh pihak penjual. .ffi
Benhrklcara pembayaran yang digunakan di Internet umwnnya, mengacu kepada ,,.,.;f.i

ystem keuangan totaVrnisyarakat. Adalun klasifikasi berbagai mekanisme pernbayaran '':.:""

ersebut dapat-kita bagi dalam lima (5) m&anisme utame, seperti : Pertama; Transaksi model ' ;fi

\TM'yanghanyamenyangkutinstitusifinansialdanpemegangaccountyangakan
nelakukan pengambilan atau mendeposit uangrya da'ri accounl masing - masing. Kedua;

'embayaran dui' pihak ta rpa perantara, transakii-dilakukan langsung antara dua pihak tanpa

rerantara menggunakan uang nasional-nya. Ketiga; Pembayaran dengan perantaraan pihak 
.:

rang ke tiga, umumnya proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit maupun "!yf ,+

o*-nt dalim kategori ini. feempat; Micropayment, dalam bahasa sederhananya adalah ,ii
rbmbayaran untuk uang recehan yang kecil kecil. Mekanisme Micropryment ini sangat .:..

rcnting dikembangkuo k*"ou sangat diperlukan pembayaran receh yang kecil tanpa overhead .,r,,
..oruf.i yang tinggi. Kelima; Aionymous digiial 

"orh, 
uung elektronik yang dienlcripsi, di '.r''i

JahuluielehDavidChaunrdenganDigicash.nya(b@)'Uang.,I,'
:leknonik menjamin prtvacy dan user cash tetap terjamin sama seperti uang kertas mauPUo*,': #
rcin yang kita kcnal. r, ' 

.*
",':l:l$.#", :il:$Sl

KEUNTUNGAN (PLUS) DAlr KELEMAHAN (MINUS) DENGAIY'"$
E-COMMERCE 

\ ' 
,"li'''

-" lit':&r : 
-., .

Dalam implementasinya, keuntunga:r dan e-commerce tidak saja dirasakan oleh para' ;,i'fiDatam lmptemenBslnya, Keunnrngal .ua'fl. €-cQmmerce lruill naJa su.l!4rlau ursu l,cra '.:,r.j

pebisnis tetapiljuga dapat dirasakan cleh-konsumen maupun masyarakat luas. Di bawl\ini ,'fj${

rnerupakan gambaran keuntungan dan kekumngan dari i-ro**"i", \ryg diranglrum d"tu4,;ffi
dua bagian, dalu- prespelrif produsdn, konsurnen maupun masyarakat lain adalah :

Keuntung sn e-commerce bagtr produsen adllah:



i

Pertama; Memberikan kesempatan r;epada produsen untuk meningkatkan pemasarr
produk/jasanya secara global. Ke:tua; Mengurangi penggunaal kertas di berbagai aktifit
mulai dari ta,llapan desain, produksi, pengepakan, pengi'iman, distribrrsi hingga marketin
Ketiga; Mengurangi waktu delay dari pengiriman dan pcnyimpanan karela an.ara siste
produksi, pengepakan, penyimperan dan disuibusi terkoncksl seclra online. Keempc,
Membantu perusahaan yang memproduksi prodr:k/jasa yang $angat spesifft yang tidak dap
dipasarkan dalam bisnis seca,a fisik, karena xeterbatasin konsur*n, ternpat d..n bia.
promosi yang tinggi. Kelimct; Mcngurangi waktu dan bii.ya promosi Aari produtcljuru yui
dipasarkan karena tersedianya informasi secara menyeluruh di inten:et sepanjang *uktu.

Keuntung an e-commcrce bagi konsumen adalah:

Pertama;Memberikan kesempatan konsumen yang berada di belahan dunia malapr
untuk dapat menggunakan sebuah produk/jasa yang dihasilkan dari belahan d,rnia yar
berbeda Can melakukau transaksi dan meraih informasi dari prhak pertama sepanjang tahu,
Kedua; Memberikan kesempatan bagi konsumen yrng rerpisah'rempat tingga.n:ya da
produsen unfuk berinteraksi, berdiskusi dan bern:kar p.ogulu**. Seiringga ?un- ,ung.
menguntungkan produsen unfuk meningkatkan kualitas produlvjas*yu pritii ,Iengan yai
diingirrkan oleh konsumen. Adapun !<e unt'ur gan e-comm,:rce padimasyarakat dan pemerine
adalah: Pertanta; Meningkatkan daya beli dan kesenpatan masyarakat untuk minclal,atka
produksi/jasa yang terbaik karetra perusahaan yang mengeiuarkan proclulc/ja-sa d.ilpr
menjualnya lebih murah karena biaya produksi yung rindah, Kiclua: Menguranl
pengangguran karena masyarakat semakin hergairah unnrk berbisnis karena cara terja yan
gampang dan tanpa- modal yang besar, Keligi;. Meningkarkan daya kreatifitas n1.ry*uk*
berbagai jenis produk dapat dipasarkan dengan baik, sehinggu ut hi*ya juga membant
pemerintah unfuk menggairahkan perdagangan xhususnya usaha kecil menengah" Secar
umum' implementasi e-commcrcc dalant bisnis dapat mcningkatkan kualit's 4ari-produk/ja*r
serta menurunkan biaya produksi yang akhirnya akan tnenun*kun harga penjualnn-

Keuntungan e-commercebagi masyarakat: 
i

Pertama; E-commerce mlnlungkinkan orang untuk beherja di dalam nrmah dan tida
banyak keluar untuk berbelanja, akibinya ini akan"urenurunkan arus kepadd;l;irl;;;;jalan serta mengurangi polusi udara. Kedur; E-cctmmerce rngrrrrngkinkan ,.j;i"h t;.
{1q1ngan dijual dengan harga lebih rendah, sehingga orang yang kuring mampu bisa membel
lebih banyak dan meningkatkan taraf hiclul mJieta. titrga; E-coimerce memmgkinka;
orang di negara-negara Dunia dan rzilayah pedesan untuk meqiionati aneka produk dan jas
yang akan susah mereka dapatkan tanpa E-C. Ini juga termasuk peluang untuk beraja
berprofesi serta mendapatkan gelar akademik. Keempari E-.ro^o,rcu memfLihtasi layanar
qlbltk, seperti perawatan kesehatan. pendidikan,'dan pernerataan layanan sosial yani
dilaksanakan pemerintah dengan biaya yang lebih'r.nauir, dan / atau dengan kualitas yanllebih baik. Layanan perawatan kesehatan,- misalnya, bisa menajangkau lasien oi daeral
pedesaau.

Kelemahan e-commerce bagi organisasi / produsen :
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:li;:: -
,::li\:,

,; ,L" .$ig
Pertama; Masalah keamanan sistem rentan diserang. Terdapat sejumlah laporan,.:,,i

mengenai website dan basis data yang dihack, dan berbagai lubang kelemahan keamanan ,;.g$

dalam saftwaret Hal ini dialani oleh sejumlah perusahaan br:sar seperti Microsoft dan lembaga'ffi
perbankan. Masalah keamanan ini menjadi sangat pnting karena bila pihak lain yang.ti-dak :i,,
berwenang biCa menembus sistem maka dapat menghancurkan bisnis yang telah berjalan. '!ilr:
Kedua; Persaingan.tidak sehat. Di bawah tekanan uqhK berinovasi dan membangun(bisnis l

untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dapat memicu terjadinya tindakan ilegal yaitu ,:,.'i:,

penjiplakan ide dan perang hirga. Ketiga; Masalab kompabilitas teknologi larna dengan yang ffi
lebih baru. Dengan perkembargan dan inovasi yang melahirkarr teknologi banr, sering muncul ',,

masalah yaitu sistem bisnis yang larna tidak dapat berkomunikasi dengan infrastnrktur i',,..:,

berbasis web dan intenret. Hil ini rnemaksa perusahaan unnrk menjalankan dua sistem ,;l
independen yang tidak dapat saling berbagi, hal ini dapat mengakibatkan pembengkakan ':,

. _:..,: ti.lbiaya" .,,,,,.,.i

.,:iiii
Kelemaha\ e-commercebagS konsumer i r. 'i'ii,fi

'"t1"Pertamu; Perlunya keahlian komputer. Jika tidak merguasai keahlian komputer, ,;i;
mustahil konsumen dapat berpartisipasi dalam e-commerce. Pengetahuan dasar komputer 

-l';11

diperlukan, antara lain pengetrhuau mengenai internet dan web. Kedua; Biaya tambahan #
untuk mengakses internet. IIntuk ikut serta dalam e-commerce dibutubkan koneksi internet iii$iy*g t.t, saja menarnbah pos pengeluaran bagi konsumen. Ketiga; ei"y"-p*J"t 

"a{$Komputer diperlukan urrtuk mengakses internet, tentu saja dibutuhkan biaya untuk'*$
mendapatkannyl. Perkembangan komputer yang sangat pesat menyarankan konsumen ** j.$
juga mengupdate peralatannya apabila tidak ingin ketinggalan teknologi. Keempat; Risiko *Ih,

bocornya privasi dan data pribadi. Segala hal mungkin terjadi saat konsumen mangaks€s ::..
internet untuk menjalaukan e-commerce, termasuk risiko bocornya data pribadi karena ulah.,',.r
orang lain yang ingin membotol sistern Kelima; Bbrkurangnya waktu untuk berinteralsi':;i.
secarir langsung dengan orang lain. Transaksi e-:ommerce yang berlangsung secara onJine';i'!:
telah mengurangi wal:tu konsumen untuh dapat melakukan proses sosial dengan orang lain. .,,,
Hal ini tidak baik karena dikhawatirkan akan dapat ff^engurangi rasa kepedulian terhadap .

linglungan sekitarnya. Keenam; Berkurangnya rasa kepercayaan karena konsumen :,,,.

berinte'ak;i hanya dengan komputer. Ketujul'.; Harga produk yang tidak bisa ditawar-tawar. .

Hal ini dikargnakan tidak adanya tatap muka antara pr:njual dan pembeli produlq sehingga.,.;.
tidak memungkinkan dalam melakukan prosei tawar-menawar. Kedelapan' Kondisi produk$
yang meragrlkan (baik atrru buruk). Jika kita ingin melakukan e-buy namun kita tidak penrah.:llii
melakukan kegratan tersebut sebelumnya, berhati-hatrlah. Karena kita terancam "pspleli:r;i: :,i ti1/melaKuKan Keglaan lerseDul seoelurRnya, oernau-naulan. $.arena Krta rcrancam 'rremb0l1:ii5..&

kucing dalam farung". Hal ini dapat terjadi karena penjual hanya memberikan contoh produkl.p,$
(biasanya berupa foto atau gambar) disertai data-data dan penjelasan singkat mengenai produk i;;
tersebut. Kesernbilm; Beresiko tinggi karnr kredit dapat dilacak oleh hacker dan terkena haclc:#,tt, "crcltrDr ,u LruE6r .r\alrLLr.tilsull Lr4P.u rJrl4va.Ir' vwLt nuLnar uiul tglll'glLl nucu,;,rati.

Transaksi yang terjadi dalam e-commerce bersifat online. Yang artinya, PC kita terhubrmgffitrausaKst ydng rgfJa(rr {Jararr e-cumtnurcs ucr5rlar unrtfte. rau$ sururya, rw ruul rnrluururg,,11':

oleh jutaan PC di selurul. dunia melalui aplikasi l ang disebut internet. Hal ini tentu .,.,
memudahkan para hacker yang ingin melancarkan pencurian atau penggelapan karhl
kita. Dalam menggunakan intemet, memang diburuhkan kewaspadaan lebih. Karena tanpa



till
:t

. sadari, di saat kita sedang melakukan hrovsing, ada banyrk sclangan yang masukke account
kita. Seperti spam, pishing, hacket, vints"

Kelernahan e-cbmmerce bagi masyarakat :

Pertama; Berkurangnya interaksi antar manusia. ijal ini karena masyarakat lebih
sering berinteraksi secara elektronik, dimungkinkan terjadi berkurangnya kemarnpuan sosial
dan personal manusia untuk bersosialisasi dengan orung lain secara langsung. Kedua,.
Kesenjangan sosial. Kemungkinan timbulnya bahaya potensial karena aafar ,.r:"al
kesenjangan sosial antara orang-ora.rg yang rnemiliki kemi.mpuarr teknis dalam e-comnterce
dengan yang tidak, yang memiliki keahlian digaji lebih tinggi daripada yang tidak. Ketiga;
Adanya sumber daya yang terbuang. Munculny: tekrologi bilr akanmemLuaitekuotogi lJma
tidak dimanfaatkan lagi. Miselnya dengan komputer *od.l lama atau software model lama
yang. sudah tidak relevan untuk digunalkan KeL,npat; Sulitnya mengatur" interne r. Sejumlah
kriminalitas telah te{adi di internet dan banyak yang tidak terdeteksi. Kareua jumlah jaringan
yang terus berkembang semakin luas dan jumlah pengguna yang semakin banyak, seringiali
membuat pihak betwenang kesulitan dalam menrbuat peiarur"n untuk internet. 

-- s-----

PENUTUP

Dengan menggunakan e-conlmerce kita dapat memperoleh beberapa keuntungan yang
meliputi layanan konsumen dan citra perusahaan menjadi baik, mene*^ukun partncr bisnisharu, proses menjadi sederhana dan waktu dapai dip.rdatkan, 'dapat meningkatkan
produktivitas, akses informasi menjadi cepat, p.nggunuun k.n", 

'aapat 
dihindari biaya

transportasi berkurang dan fleksibilitas bertambah. Manfaat dari e-,'o,o*urru bagi kons,rmen
diarrtaranya dapat melayani transaksi 24 jam harnper clisetiap lokasi, memberikan bunyakpilihan pada pelanggan, menyediakan produk yang tidak ma'hal dengan cara mengunjungi
banyak tempat dan melakukan pembandinagn ,i.uru tepat, pengi.iman menjadi cepat,
partisipasi dalam pelayanan maya (vitual action), dapat berinieiaksi denagn prtooggun iuindan memudahkan persaingan. Manfaat e-commerci aagi ma;yaraka, [*q,t"r"rii-;;;;;
memungkinkan untuk bekerja dinrmah, terbarasnya iumtatr barang y*t',tij;i Jli;;
menikmati produk atau jasa yang susah dipasarkan, memfasilitasi tiayanan publik seperriperawatan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Dengan adanya berbagai keuntpngan e-commerce, maka ada juga keterbatasannya dengan kategori teLnis dan nont;k;:s.

Keterbatasan Teknis, meliputi :

Pertama; Adanya kekurangan sistern 
.kla.rn.inan, kehandalan, standard dan beberapaprotokol komunikasi. Kedua; Adanya bandwidth teleiomunikasi yang tidak ,nencumfi,

!{ettqa, Adanya pengembangan perangkat lunak masih dalam ,"hup "perkembangan 
danberubah dengan cepat' Keempat; Surit menyatrrkan perangkat lunak lnt.*r. o^ n e-commerce

dengan aplikasi dan database yang ada sekarang in^. KJhrna; vendor-vendor kemungkinan

"i 
.,:

1
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perlu server web yang khusus serta infrastruktul lainnya selain server jaringan. Keenam;
Beberapa perarrgkat lunak e-contnrerce mungkin tidak cocok bagi hardware tertenfit.

Keterbatasan!;Nonteknis, meliputi:

Pertamg; Biaya dan Justifftasi. Kedua; Biaya pengembangan e-commerce dalam
rumah bisa sangat tinggi dan kekelirran yang disebabkan oleh kurangnya pengalaman bisa
mengakiba.tkan adanya delay (penangguhan). Ketiga.' Sekuritas dan Privasi. Keempat' Isu
keau.anan yang dipandang serius dibanding yang sebenarnya bila diterapkan inskripsi yang
tepat. Kelima; Sedikit kepercayaan dan resistensi pemakai. Keenam; Pelanggan tidak percaya
bila tanpa melihat wajah penjual yang mereka kenal. Ketujuh; Tidak adanya senhrhan dan ras'b

hr.bungan secara on line. Kedelapan; Banyak isu hukum yang belum terpecabkan.
Kesenfiilan; e-commerce sebagai disipl,n baru masih mencari bentuk dan sedang berkembang
dengan cepat. Kesepuluh.' e-commerce dapat menimbulkan kian regangnya relasi manusia.
Kesebeias; Keteraksesan internet masih merupakan hal yang mahal atau tidak cocok bagi
pelanggan potensial.
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