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2.1
Internet dan 

Perkembangannya



What is 
Internet?

 Internet (Interconnected Network)  jaringan yang 
memungkinkan komputer dan perangkat telekomunikasi lainnya 
di seluruh dunia agar terhubung satu sama lain. 

 Internet berawal dari proyek eksperimental yang dilakukan oleh 
Advanced Research Project Agency (ARPA) milik Departemen 
Pertahanan Amerika Serikat

 Di awal pengembangannya (tahun 1969) disebut ARPA.net. Baru 
pada tahun 1993 namanya berubah menjadi Internet.



Internet 
Operations

 Protokol yang digunakan pada Internet disebut Internet Protocol 
(IP), protokol ini berisi kumpulan peraturan yang digunakan untuk 
mengirim dan menerima paket dari satu mesin ke mesin lain 
melalui Internet.

 Protokol yang sering digunakan bersama dengan IP adalah TCP, 
maka sering disebut sebagai TCP/IP. TCP beroperasi pada 
Transport Layer. 

 Perusahaan yang menyediakan koneksi Internet berbayar disebut 
Internet Service Provider (ISP)



Internet 
Address

 Setiap perangkat yang terhubung ke Internet memiliki alamat, 
yang disebut IP Address. Alamat ini secara khusus 
mengidentifikasi dari perangkat lain. IP Address terdiri dari 0-255 
dengan format 255.255.255.255

 Selain itu perangkat juga memiliki nama yang lebih mudah diingat 
daripada IP Address, yaitu Domain Name System (DNS). Contoh 
DNS software.ibm.com

 Nama domain umum lainnya, .com; .edu; .gov; .int; .org



Connecting the 
Internet

 User terhubung dengan Internet melalui high-speed broadband 
Internet Service, contoh:

 Cable Internet service : koneksi Internet melalui jaringan televisi via 
modem

 DSL (Digital Subscriber Line) : koneksi Internet menggunakan 
sambungan telepon

 FTTP (Fiber to the Premises) : koneksi internet menggunakan fiber 
optic

 Fixed Wireless : koneksi menggunakan antena untuk berkomunikasi 
via sinyal radio

 Wireless Fidelity (WI-Fi) : koneksi internet wireless

 Cellular radio network : wireless modem

 Satellite Internet Service : high speed Internet connection via 
satellite-to-satellite dengan satellite modem



How Data & 
Informations 
Travel the 
Internet



2.2
World Wide Web 

(WWW)



What is 
WWW?

 World Wide Web (WWW) atau Web, adalah sebuah layanan 
internet yang paling sering digunakan, terdiri dari kumpulan 
dokumen elektronik dari seluruh dunia. 

 Setiap dokumen dalam Web disebut Web Page, berisi, text, grafik, 
animasi, audio, video, dan terhubung dengan dokumen lain

 Website adalah kumpulan Webpage yang saling berhubungan, 
yang tersimpan dalam sebuah web server

 Web server adalah komputer yang menghantarkan requested Web 
Pages ke komputer user



Browsing the 
Web

 Web browser, merupakan sebuah software aplikasi yang 
memungkinkan user untuk mengakses dan melihat web pages. 
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Types of  Web 
Sites

 Beberapa jenis Website, yang dibedakan berdasarkan isi serta 
fungsinya, diantaranya :

 Portal : website yang menawarkan berbagai layanan internet (search 
engine, berita, laporan cuaca, Web Publishing, dll)

 News : website yang berisi newsworthy material. Biasanya baik 
koran, televisi ataupun radio memiliki Website jenis ini

 Business/marekting : website yang berisi konten yang berfungsi 
untuk mempromosikan atau menjual produk ataupun jasa

 Blog : informal website yang berisi artikel, ataupun posting lainnya 
dalam format reverse chronological order

 Online social network : website yang memungkinkan user untuk 
menjadi bagian dalam sebuah komuniat online, dengan aktivitas 
untuk berbagi dengan user lainnya. 

 Educational : website yang menawarkan kegiatan pembelajaran 
baik secara formal maupun informal

 Personal : sebuah website individu/personal/keluarga yang tidak 
berasosiasi dengan organisasi manapun



2.3
E-Commerce



E-Commerce 
&
The Internet

 E Commerce menyangkut penggunaan Internet dan Website 
untuk melakukan transaksi bisnis. 

 Dimulai pada tahun 1995 oleh Netscape.com, dimana pada saat 
itu website tersebut memasang sebuah iklan dari sebuah 
perusahaan, dan kemudian mempopulerkan ide bahwa Website 
dapat digunakan sebagai media baru untuk pemasaran dan 
penjualan. 

 Dan semakin berkembang hingga sekarang



What is E-
Commerce?

 E-Commerce merupakan sebuah aktivitas transaksi bisnis yang 
memanfaatkan Internet serta Website.

 Biasanya mencakup kegiatan komersial (commerce) secara digital 
antar organisasi maupun individu. Yang berarti transaksi tersebut 
dilakukan melalui Internet dan Website. 

 Mengapa E-Commrece berkembang dengan cepat?
 Ubiquitas : e-commerce ada setiap waktu dan dimana saja. 

Memungkinkan bagi pembeli/penjual untuk melakukan transaksi 
dimana saja dan kapan saja

 Global Reach : teknologi E-Commerce memngkinkan penggunanya 
untuk beraktivitas dengan jarak yang tidak terbatas

 Universal Standards : E-Commerce menuntut penggunaan teknologi 
yang  memungkinkan penggunanya untuk mengakses dengan 
platform apapun

 Kaya akan informasi dan interaktif



Form of 
E-Commerce

Digitalisasi

Produk / 
Jasa

Proses
Pelaku 

pengiriman 
/ perantara

Pure EC :
Ketiga dimensi digital

Parsial EC :
Paling tidak 1 dimensi 
digital



Types of E-
Commerce e-

commerce

B2B

C -
commerce

B2C

C2C

C2B

B2E

G2C

m -
commerce



Types of E-
Commerce...

 B2B (Business to Business)  penjual dan pembeli adalah organisasi bisnis

 c-commerce (Collaborative Commerce)  penjual dan pembeli saling bekerja 
sama (tidak menjual/membeli) secara elektronik

 B2C (Business to Consumers)  penjual sebuah organisasi bisnis, pembeli 
adalah perorangan

 C2C (Consumer to Consumer)  seseorang menjual produk/jasa ke orang 
lain

 C2B (Consumer to Business)  konsumen memberi informasi mengenail 
kebutuhan akan produk/jasa tertentu, kemudian para pemasok akan 
bersaing untuk memenuhi produk/jasa tersebut.

 B2E (Business to Employee)  organisasi/perusahaan menggunakan EC 
secara internal untuk memperbaiki operasinya.

 G2C (Covernment to Citizen)  unit pemerintah menyediakan layanan ke 
masyarakat melalui teknologi EC. Unit pemerintah ini bisa melaksanakan 
bisnis dengan unit pemerintah lain, atau organisasi bisnis (G2B)

 m-commerce (Mobile Commerce)  e commerce yang dilakukan 
menggunakan smartphone atau gadget



E-Commerce 
Scope

e-
commerce 

scope

People

Public 
Policy

Marketing 
& 

Advertising

Support 
Services

Business 
Partnership

Penjual, pembeli, perantara, 
ahli SI, karyawan, dll

Isu hukum, kebijakan, 
peraturan (perlindungan 
privasi, perpajakan) yg 
ditetapkan pemerintah

EC butuh pemasaran 
dan iklan sama seperti 
bisnis lainnya, terutama 
dikarenakan antara 
penjual dan pembeli yg 
tidak saling mengenal

Layanan pembayaran 
hingga pengiriman, 
pembuatan katalog, dll

Usaha bersama, pasar 
elektronik



2.4
Layanan Internet 

lainnya
(Task)



TASK

 Buatlah kelompok beranggotakan 3 orang

 Carilah jenis layanan Internet, selain yang diajarkan

 Analisa layanan tersebut : deskripsi layanan, sejarah, fungsi, 
kelemahan serta kelebihan, dll. 

 Dipresentasikan pada pertemuan ke 7



Thank You 


