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Mekanisme	Pembayaran
• Bisnis	konvensionalà proses	pembayaran	dilakukan	
di	tempat	(onsite)	dimana	produk	atau	jasa	tersebut	
ditransaksikan	atau	diperjual	belikan.
• 85%	bisnis	dilakukan	secara	tunai	(cash),	
selebihnya	menggunakan	credit	card,	kartu	debit,	
cek	pribadi	maupun	transfer	antar	rekening	

• Bisnis digital	à pembayaran dilakukan secara online	
dengan menggunakan mekanisme e-payment
• Pembayaran yang	dilakukan secara elektronik melalui
internet



Payment	Gateway

• Merupakan entitas yang	bertindak sebagai media	untuk melakukan

pemrosesan transaksi diantara entitas yang	ada (ex:	mastercard,	

visa)	serta sebagai pemberi otoritas sertifikasi

• Dapat memproses transaksi dengan berbagai metode pembayaran
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Electronic	Fund	Transfer	

•Metode	pembayaran	elektronik	yang	sangat	populer	
untuk	mentransfer	uang	dari	satu	rekening	bank	ke	
rekening	bank	lain
•Rekening	bisa	di	bank	yang	sama	atau	bank	yang	
berbeda.	Transfer	dana	bisa	dilakukan	dengan	
menggunakan	ATM	(Automated	Teller	Machine)	atau	
menggunakan	komputer



Electronic	Fund	Transfer	

• EFT	berbasis	internet	semakin	populer	:	e-banking

• Pelanggan	menggunakan	website	yang	disediakan	oleh	
bank.	Pelanggan	masuk	ke	situs	web	bank	dan	
mendaftarkan	rekening	bank	lain.	

• Kemudian	menempatkan	permintaan	untuk	mentransfer	
jumlah	tertentu	ke	akun	itu.	

• Transfer	ke	rekening	bank	yang	sama	maupun	bank	lain,	
permintaan	transfer	diteruskan	ke	ACH	(Automated	
Clearing	House)	untuk	mentransfer	jumlah	ke	rekening	
lain	dan	jumlah	dikurangkan	dari	rekening	pelanggan.	
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Credit	Card

• Ketika pelanggan membeli produk
melalui kartu kredit,	bank	penerbit
kartu kredit membayar atas nama
pelanggan dan pelanggan memiliki
jangka waktu tertentu setelah customer	
dapat membayar tagihan kartu kredit

• Kartu	plastik	kecil	dengan	nomor	unik	yang	terpasang	dengan	
sebuah	akun.

• Memiliki	strip	magnetik	yang	tertanam	di	dalamnya	yang	
digunakan	untuk	membaca	kartu	kredit	melalui	pembaca	
kartu



Debit	Card

• Kartu plastik kecil dengan nomor unik yang	
terpasang dengan sebuah akun.
• strip	magnetik yang	tertanam di	dalamnya

• Membutuhkan kepemilikan account	atau
rekening suatu bank
• Tidak ada biaya bergulir (bunga)	dalam
proses	pembayaran



Smart	Card

• Secara fisik seperti dengan jenis kartu
bayar pada umumnya (debit	dan kredit),	
yang	ditanamkan sebuah chip	
mikroprocessor didalamnya
•Memiliki kapasitas untuk menyimpan
informasi terkait pekerjaan /	pelanggan.	
Kartu pintar juga	digunakan untuk
menyimpan uang yang	berkurang sesuai
penggunaan



e-CASH
e-Money

• Transaksi	e-cash mengacu	pada	situasi	di	mana	
pembayaran	dilakukan	melalui	jaringan	digital	
dan	jumlah	akan	ditransfer	dari	satu	badan	
keuangan	ke	badan	keuangan	lain	tanpa	
keterlibatan	seorang	perantara.	

• Dalam	kasus	e-cash,	baik	seller	maupun	buyer,	
keduanya	harus	mendaftar	dengan	bank	atau	
perusahaan	yang	menerbitkan	e-cash (memiliki	
account	bank)
• Dapat dilakukan dengan m-banking,	debit	card,	
credit	card,	maupun smard card	

• E-money??



E-Wallet

• Pembayaran	dilakukan	dengan	menyimpan	nomor	
kartu	kredit,	cek,	e-cash	dalam	kondisi	terenkripsi	
dengan	aman.	

• Mengesahkan	secara	otomatis	formulir	pembayaran	
konsumen

• Pada	saat	tombol	“pay”	
ditekan	maka	proses	
pembayaran	melalui	kartu	
kredit	akan	dilakukan	
transaksinya	secara	aman	
oleh	server	perusahaan	e-
wallet



E-Wallet	[2]

• Perusahaan	penyedia	e-wallet

• Visa e-wallets	

• MBNA	e-wallet	allows	one-click	shopping	at	member	
sites

• Entrypoint.com offers	a	personalized	desktop	toolbar	
that	includes	an	e-wallet

A	group	of	e-wallet	vendors	have	standardized	technology	
with	Electronic	Commerce	Modeling	Language	(ECML)





Go	pay???









Pay	Pal

• Sebuah	sistem	atau	mekanisme	
pembayaran	yang	dilakukan	secara	online

• Sebuah	perusahaan	yang	menawarkan	jasa	
transfer	atau	penerimaan	uang	dengan	
surat	elektronik

• Paypal	berupa	rekening	virtual	yang	
berbeda	dengan	rekening	bank	lokal,	
dimana	Paypal	ini	dapat	diakses	melalui	
online



Pay	Pal

• aktivitas	dengan	pay	pal	:
• dengan	kartu kredit
• dengan	rekening	pribadi

• Tidak perlu mengulang
dalammengisi dan
memberikan data	kartu
kredit pada saat transaksi
dalam e-commerce
• Hanya dengan menyertakan
akun Paypal berupa email,	
Anda dapat membeli
merchant	dan bertransakasi



Pay	Pal	[2] • membership	:
1. registrasi		(free)
2. verifikasi	cc
3. mendebit	kartu	kredit	sejumlah	
tertentu

4. cek	berapa	jumlah	angka	yang	
didebit	oleh	Paypal	di	lembar	
penagihan	(billing	statement)	
dan	memasukkan	angka	tersebut	
di	form	verifikasi

Pay	Pal



Faktor	Keberhasilan	e-payment
1. interoperability	:	aplikasi	e-payment	yang	bisa	diakses	melalui	

berbagai	macam	teknologi	dan	platform

2. security	:	memiliki	tingkat	keamanan	yang	baik	(digital	
signature),	keamanan	saat	transaksi

3. anonymity	:	mendukung	kerahasiaan	data	pribadi	pengguna

4. ease	of	use	:	dapat	dengan	mudah	digunakan	oleh	pengguna

5. transaction	fee	:	mekanisme	pembagian	keuntungan	antar	
pihak	yang	terlibat	dalam	e-payment

6. regulacy	:	dapat	memenuhi	peraturan	yang	berlaku


