
OVERVIEW OF ELECTRONIC 
COMMERCE 



SEJARAH E-COMMERCE 

• E-Commerce dimulai dari tahun 1960 an saat bisnis menggunakan 
EDI  (Electronic Data Interchange) populer.  

• tahun 1979, American Standars Institute mengembangkan ASC X12. 

• ASC X12 kerap digunakan untuk saling share dokumen dgn perangkat 
elektronik  

• tahun 1980 an dan 1990 an sampai lahirnya salah satu perusahaan 
terbesar, eBay dan Amazon yang membuat revolusi dunia e-commerce. 

• Sekarang konsumen bisa membeli produk apapun dengan jumlah 
tak terbatas secara online. 

 



EC: DEFINITIONS & CONCEPTS 

• Electronic  Commerce (EC) 

• EC adalah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan 
menjual berbagai produk secara elektronik  dari perusahaan ke 
perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara 
transaksi bisnis yang dilakukan (Loudon, 1998) 

• Definisi  EC dapat dilihat dari beberapa perspektif : 
• Proses Bisnis 
• Pelayanan 
• Proses Pembelajaran 
• Kolaborasi 
• Komunitas 

 

 
 



EC: DEFINITIONS & CONCEPTS 

• EC dalam perspektif Proses Bisnis : 

 

 
 

E-Commerce adalah aplikasi 
teknologi menuju otomatisasi 
transaksi bisnis dan aliran 
kerja  

 

 
 



EC: DEFINITIONS & CONCEPTS 

• EC dalam perspektif Pelayanan : 

 
 

E-Commerce adalah alat yang 
memenuhi keinginan 
perusahaan, manajemen, 
dan konsumen  untuk mengurangi 
biaya layanan (service cost) 
ketika meningkatkan kualitas 
barang dan meningkatkan 
kecepatan layanan pengiriman 

 
 



EC: DEFINITIONS & CONCEPTS 

• EC dalam perspektif Pembelajaran : 

 

 

 

 

 
 

E-Commerce adalah sarana 
pendidikan dan pelatihan 
online untuk sekolah, 
universitas  dan organisasi lain 
termasuk perusahaan 

 

 

 

 

 
 



EC: DEFINITIONS & CONCEPTS 

• EC dalam perspektif Kolaborasi : 

 
 

E-commerce adalah fasilitator 
yang dapat digunakan untuk 
memungkinkan terlaksananya 
proses kolaborasi pada suatu 
organisasi baik antar organisasi 
maupun inter organisasi. 

 

 

 

 
 



EC: DEFINITIONS & CONCEPTS 

• EC dalam perspektif Komunitas : 

E-commerce merupakan 
tempat berkumpul bagi 
anggota suatu komunitas 
untuk saling belajar, 
berinteraksi, bertransaksi 
dan berkolaborasi 



EC: DEFINITIONS & CONCEPTS 

• Penuh vs Sebagian (Pure vs Partial EC 

• EC dapat dilihat dari beberapa bentuk, tergantung 
pada tingkat digitalisasi : 

• produk (layanan) yang dijual 

• proses (misalnya, pemesanan, pembayaran) 

• metode pengiriman 



EC: DEFINITIONS & CONCEPTS 

• Dimensi EC 



EC: DEFINITIONS & CONCEPTS 

• Brick-and-mortar Organizations (Old Economy)  

• Organisasi ekonomi (perusahaan) tradisional yang melakukan bisnis utama secara off-
line, menjual produk fisik melalui agen fisik 

• Proses penjualan atau sistem bisnis dimana konsumen melakukan transaksi (memilih, membeli, dan mendapatkan barang) pada 
toko-toko atau dealer-dealer dengan mendatangi tempat secara langsung 



EC: DEFINITIONS & CONCEPTS 

• Virtual Organizations (Pure-play)  

 Organisasi yang melakukan kegiatan usaha hanya dengan cara 

online 

Contoh:  



EC: DEFINITIONS & CONCEPTS 

• Click-and-mortar Organizations (Click-and-brick) 

 Organisasi yang melakukan sebagian kegiatan e-commerce, 
biasanya sebagai saluran pemasaran tambahan 



• Aplikasi EC didukung oleh 5 infrastruktur dan 5 pilar : 

The EC Framework 

1. Orang-orang 

2. Kebijakan publik 

3. Pemasaran dan iklan 

4. Layanan Pendukungan 

5. Kemitraan bisnis 

 

1. Layanan Bisnis Umum 

2. Distribusi Pesan dan 
Informasi 

3. Konten Multimedia dan 
Jaringan 

4. Jaringan 

5. Antarmuka 

 

 

 



THE EC FRAMEWORK 



THE EC CLASSIFICATION 

Berdasar Sifat Transaksi/Interaksi (model) 

• Business-to-business (B2B) 

Model E-commerce di mana transaksi online dilakukan antar pelaku bisnis  

Menggunakan EDI (Electronic Data 

Interchange ) dan email untuk 
pengiriman dan permintaan 
proposal bisnis, pembelian barang/ 
jasa, informasi, dan konsultasi. 



THE EC CLASSIFICATION 

• B2B .............. 

Karakteristik transaksi B2B  : 

• Penjualan barang / jasa dalam jumlah yang banyak atau 
borongan. 

• Biasanya dengan harga yang khusus / lebih murah, karena 
pembelian dilakukan dengan jumlah banyak guna dijual 
kembali. 

• Koneksi on-line antara vendor dengan pembeli. 



THE EC CLASSIFICATION 

• B2B .............. 

Manfaat dalam penerapan B2B antara lain : 

• Pencapaian kesempatan berkompetisi secara nyata  

• Konfigurasi dan kustomisasi produk menjadi lebih mudah 

• Produktivitas kerja yang besar dan postensial. 

• Mengurangi biaya operasional (administrasi, pencarian, penjualan, pemeliharaan 
sediaan, dll) 

• Mengurangi kesalahan-kesalahan manual, waktu transaksi, & jumlah sediaan di 
gudang 

• Meningkatkan fleksibilitas (JIT), produktivitas, dan kolaborasi. 

• Customer service yang efisien 

• Katalog online yang interaktif 



THE EC CLASSIFICATION 

• Business-to-Consumer (B2C) 

Model E-commerce di mana transaksi online dibuat antara bisnis dan 
konsumen secara individu 

Transaksi ini meliputi transaksi penjualan dengan pembeli-pembeli 
individu 

 



THE EC CLASSIFICATION 

• B2C 
Keuntungan dari model ini adalah : 
• Penawaran harga dapat berubah sewaktu-waktu (up to date). 
• Berbelanja dapat lebih cepat dan mudah. 
• Layanan Call Center tecantum dalam web site. 
• Akses ke pasar global secara langsung 
• Penghematan waktu dan tempat 
• Pengurangan biaya yang sangat berarti 
• Kesediaan penuh : 24 jam perhari dan 7 hari perminggu 
• Mudah penggunaannya, tidak memerlukan kepandaian khusus 
• Banyak pilihan, kerahasiaan terjamin 
• Product-on-demand ( apa yang anda perlukan akan anda dapatkan ) 

 
 



THE EC CLASSIFICATION 

• Business-to-business-to-consumer (B2B2C) 

• Model bisnis online yang  menjangkau pasar dan pelanggan baru  
melalui kemitraan dengan bisnis lain. 

• Kedua bisnis menggabungkan kekuatan dan saling mempromosikan 
produk, layanan dan / atau solusi. 

• Sebuah perusahaan menyediakan produk/jasa mereka kepada 
klien/agen tertentu dan di lain sisi klien/agen tersebut juga 
mempunyai konsumen tempat mereka menjual produk/jasa tersebut.  

• Contohnya : Qantas’ Pan Pasific, yang menyediakan jasa perjalanan 
seperti tiket pesawat terbang dan kamar hotel untuk rekan bisnis 
seperti travel agen, yang menjual jasa kepada pelanggannya. 

 



THE EC CLASSIFICATION 

• B2B2C 

Karakteristiknya : 

• Perusahaan mendapat banyak keuntungan seperti lebih cepat, 
nyaman, dan efisien. 



• Consumer-to-Business (C2B) 

Model E-commerce di mana perseorangan menjual produk atau jasa kepada 
suatu perusahaan/ organisasi. 

Perseorangan yang mencari penjual, saling berinteraksi dan menyepakati suatu 
transaksi 

The EC Classification 



• Mobile Commerce (M-commerce) 

M-Commerce merupakan gabungan dari e-commerce dan mobile computing.  

M-Commerce adalah E-Commerce yang berada dalam lingkungan nirkabel 
 
 70 % transaksi di bukalapak.com 

menggunakan smartphone  
dan diperkirakan mencapai  
angka 95 % 
dalam 2-3 tahun ke depan. 

The EC Classification 



THE EC CLASSIFICATION 

• E-tailing 

Electronic  retailing adalah penjualan barang eceran secara online. 

 



• Location-based Commerce (L-commerce) 

• Sistem e-commerce yang menekankan pada pencarian informasi yang 
dihasilkan oleh peralatan GPS dan satelit.  

• Peralatan : mobile maupun komputer desktop. 

• Contoh : 

• pencarian informasi mengenai letak restoran terdekat  

• sistem penelusuran paket pengiriman barang  

• melihat waktu kedatangan bis kota secara tepat di suatu halte bis tertentu 

• Aplikasi : Foursquare, path, gojek  

 

The EC Classification 



• Location-based Commerce (L-commerce) 

 

The EC Classification 



• Business-to-employees (B2E) 

 Model E-commerce di mana sebuah organisasi memberikan layanan, 
informasi atau produk kepada karyawan individu 

Biasanya, perusahaan menggunakan jaringan B2E untuk 
mengotomatisasi proses perusahaan yang berhubungan dengan 
karyawan.  

The EC Classification 



• B2E 

 Contoh aplikasi B2E meliputi: 

• Manajemen polis asuransi secara online 

• Penyebarluasan pengumuman perusahaan 

• Permintaan pasokan secara online 

• Penawaran karyawan khusus 

The EC Classification 



• Collaborative Commerce (C-commerce) 

• Model E-commerce untuk melakukan kolaborasi secara  elektronik 
antara rekan bisnis dan antara pegawai perusahaan atau organisasi 

• Pesertanya adalah Value Chain (pelanggan, pemasok & mitra 
dagang), membentuk platform bersama untuk merancang, 
membuat, mengelola dan administrate data real-time. 

• Ada titik pusat di mana pelanggan atau pemilik perusahaan dapat 
berbagi informasi tentang segala sesuatu yang mereka inginkan, 
apakah itu tentang bisnis mereka sendiri atau pasangan mereka. 

 

The EC Classification 



THE EC CLASSIFICATION 

• Consumer-to-Consumer (C2C) 

Model E-commerce dimana transaksi terjadi antara konsumen yang 
satu dengan konsumen yang lainnya 



THE EC CLASSIFICATION 

• C2C 

Karakteristik C2C  antara lain : 

• Pada lingkup konsumen ke konsumen bersifat khusus karena transaksi yang 
dilakukan hanya antar konsumen saja, seperti Lelang Barang. 

• Internet dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk, harga, 
kualitas dan pelayanannya. 

• Konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk, 
sehingga jika ada ketidak puasan suatu produk, maka akan segera tersebar luas 
melalui komunitas tersebut. 

 
 



THE EC CLASSIFICATION 

• E-learning 

Pengiriman informasi secara online 
untuk tujuan pelatihan atau 
pendidikan 

E-Learning digunakan secara 
mendalam di dalam suatu 
perusahaan untuk 
pelatihan karyawannya (disebut e-
training).  



THE EC CLASSIFICATION 

• E-Government 

E-government merupakan 
penggunaan teknologi  
informasi oleh pemerintah 
untuk memberikan informasi 
dan pelayanan bagi warganya, 
urusan bisnis, serta hal-hal lain 
yang berkenaan dengan 
pemerintahan.  



THE EC CLASSIFICATION 

• Exchange (tukar menukar) 

Bursa online untuk umum yang 
beranggotakan banyak pembeli 
dan penjual. 

• Exchange-to-Exchange (E2E) 

Model E-Commerce dimana 
beberapa E-exchange 
berhubungan satu sama lain 
untuk pertukaran informasi. 



 



THE FUTURE OF EC 

• EC berkembang karena adanya revolusi digital 

  Digital Economy = Ekonomi Internet =  Ekonomi Baru = Ekonomi 
Web 

Ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital 

• jaringan digital komunikasi 

• komputer 

• perangkat lunak 

• teknologi informasi terkait 



• Teknologi Web 

 

The Future of EC 



Teknologi Web 1.0 

• Website generasi pertama  

• One to many  

• Read 

• Menyampaikan informasi satu arah dalam 
bentuk brosur online 

• Contoh : “cnn.com” atau  “Bhinneka.com”  

The Future of EC 



Teknologi Web 2.0 

• Web generasi kedua  

• Many to many  

• Read & Write 

• Kolaborasi dan sharing informasi secara 
online.  

• Internet sebagai platform 

• Contoh: web jejaring sosial, wiki, dll 

The Future of EC 



Karakteristik Web 2.0 
• The Web as Platform 

• Web menjadi sistem dasar pengoperasian aplikasi.  
• Web 2.0 tidak memiliki batasan sistem operasi. 

• Harnessing Collective Intellegence 
• User bisa menambahkan konten dan saat orang lain mencari informasi yang 

sesuai maka akan saling terhubung 

•  End of the Software Release Cycle 
• Web 2.0 tidak perlu di update berdasarkan tahunan, tapi di update setiap harinya. 
• Contoh : Google harus memperharui indeksnya dan spamming link setiap hari . 

 

The Future of EC 



Karakteristik Web 2.0 

• Data is The Next Intel Inside 

• Kekuatan sebuah aplikasi terletak pada ke unikan dan kelengkapan data dari 
aplikasi tersebut.  

• Contoh : Amazon.com melampirkan review  produk, rating & informasi lengkap 
mengenai produk; Google Maps memiliki data yang lengkap mengenai sebuah 
tempat. 

• Lightweight Programming Models 

• Teknik pemograman yang “ringan” dan mudah dengan menggunakan sistem 
AJAX dan RSS.  

• Mendukung orang yang tidak terlalu menguasai pemograman dapat membuat 
web secara sederhana. 

 

The Future of EC 



Karakteristik...... 

• Software Above the Level of a Singel Device 

• Aplikasi Web 2.0 terintegrasi pada semua perangkat elektronik 
komunikasi.  

• Contoh: aplikasi Apple, yaitu ITunes terintegrasi dari PC hingga 
produk Ipod. 

• Rich User Experiences 

• Contoh: Google tidak hanya menjadi Search engine, tapi juga memiliki 
berbagai aplikasi untuk melakukan kegiatan komunikasi. 

The Future of EC 



Dampak positif  adanya  Web 2.0 antara lain : 

• Kemudahan dalam bertukar / memperoleh informasi dengan cepat dan 
efektif.  

• Membuka ruang bagi publik untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai macam 
perkembangan teknologi serta isu yang beredar dari masyarakat. 

• Memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan sesama untuk 
menciptakan suatu pertemanan baru dan berbagi informasi.  

• Membuka peluang bisnis yang lebih baik.  

• Sebagai alternatif media pembelajaran. 

• Melatih cara berpikir masyarakat agar menjadi semakin kritis dan kreatif. 

The Future of EC 



Dampak negatif  adanya  Web 2.0 antara lain : 

• Menyebabkan kecanduan sehingga kebanyakan orang tidak bisa lepas 
dari media sosial  

• Kecenderungan mencari “jalan pintas” dalam memperoleh informasi 
tanpa ada usaha atau disebut plagiat. 

• Semakin berkembangnya kriminalitas. 

The Future of EC 



Teknologi Web 3.0 

• Generasi ketiga dari layanan internet berbasis web 

• Read, Write, Execution 

• Sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca 
halaman Web 

• Konvergensi perangkat keras: 

• sms & telepon melalui komputer 

• menonton acara televisi di ponsel atau komputer 

• mengakses internet di ponsel 

 

The Future of EC 



Teknologi Web 3.0 

• Komputer mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data online. 

• Software Agents :  perangkat lunak akan mampu mencari, membagi, 
dan mengintegrasikan informasi 

• Mampu menyediakan informasi yang relevan tanpa diminta 

 

 

The Future of EC 



Strategi  

• harga kompetitif 

• jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan 

ramah. 

• informasi barang dan jasa yang lengkap dan 

jelas. 

• menyediakan bonus (kupon, penawaran 

istimewa & diskon. 

• perhatian khusus seperti usulan pembelian. 

• Menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, 

dll 

The Future of EC 



Strategi  

E-Commerce hanya bisa bertahan jika: 

• produk handal  

• tim manajemen yang handal 

• pengiriman tepat waktu 

• pelayanan yang bagus 

• struktur organisasi bisnis yang baik 

• jaringan infrastruktur dan keamanan 

• desain situs web yang bagus 

 

The Future of EC 



Masa Depan Regulasi E-Commerce di Indonesia 

• UU No. 11 th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 
ITE).  

  Pasal 9 UU ITE menyebutkan bahwa pelaku usaha yang 
menawarkan produk melalui sistem elektronik harus 
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan 
dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.  

• Tujuan pemerintah adalah untuk memberikan perlindungan 
kepada para pelaku perdangangan melalui sistem elektronik (e-
commerce). 

The Future of EC 



• UU No. 7 th 2014 tentang Perdagangan.  

 Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang 
memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan 
sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi 
secara lengkap dan benar.  

 Pasal 66 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai 
transaksi perdagangan melalui sistem elektronik diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

The Future of EC 



BUSINESS ENVIRONMENT DRIVES EC 

• The Business Environment Impact Model 



BUSINESS ENVIRONMENT DRIVES EC 

• Business Environment 

• Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi 
aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan.  

• Lingkungan ini mencakup lingkungan internal dan lingkungan 
eksternal   

• Perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan dapat 
memberikan pengaruh negatif maupun positif dan tentunya akan 
mempengaruhi kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. 

 

 

 



BUSINESS ENVIRONMENT DRIVES EC 

• Lingkungan Internal 

• Tenaga kerja (Man) 

• Modal (Money) 

• Material / bahan baku (Material) 

• Peralatan/perlengkapan produksi (Machine) 

• Metode (Methods) 

Lingkungan internal ini biasanya digunakan untuk menentukan Strength 
(kekuatan) perusahaan, dan juga mengetahui Weakness (kelemahan) 
perusahaan. 

 

 

 



BUSINESS ENVIRONMENT DRIVES EC 

• Lingkungan Eksternal  

Lingkungan eksternal dibagi menjadi 2, yaitu : 

• Lingkungan Mikro, dimana perusahaan dapat melakukan aksi – 
reaksi terhadap faktor – faktor penentu Opportunity (peluang pasar) 
dan juga Threat (ancaman dari luar). 

• Faktor – faktor yang mempengaruhi : 

1.   Pemerintah   5.  Publik 

2.   Pemegang saham   6.  Perantara 

3.   Kreditor   7.  Pemasok 

4.   Pesaing   8.  Konsumen 
 

 

 



BUSINESS ENVIRONMENT DRIVES EC 

• Lingkungan Eksternal  

• Lingkungan Makro,dimana perusahaan hanya dapat merespon lingkungan 
di luar perusahaan. 

• Faktor – faktor yang mempengaruhi : 

1. Lingkungan ekonomi 

2. Lingkungan teknologi 

3. Lingkungan politik-hukum (pemerintahan) 

4. Lingkungan kultur sosial 

5. Lingkungan global 

6. Lingkungan bisnis 

7. Teknologi dan informasi 

 

 



 



EC BUSINESS MODELS 

• Business Model 

• Model bisnis adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan dan 
dirancang untuk menghasilkan keuntungan di pasar.  

• Model bisnis tidak selalu sama dengan strategi bisnis meskipun dalam 
beberapa kasus mereka sangat dekat.  

• Secara eksplisit model bisnis yang memperhitungkan lingkungan yang 
kompetitif.  

• Rencana bisnis adalah dokumen yang menggambarkan sebuah model 
bisnis perusahaan.  

• Model bisnis e -commerce  bertujuan untuk menggunakan dan 
memanfaatkan kualitas-kualitas yang unik dari Internet dan Web 

 

 

 



EC BUSINESS MODELS 

Delapan Kunci Model Bisnis 

 

 

Model Bisnis Deskripsi 

Proposisi nilai Mengapa pelanggan membeli dari anda?  
Mendefinisikan bagaimana sebuah perusahaan memenuhi 
kebutuhan pelanggan.  

Model 
pendapatan 

Bagaimana anda mendapatkan uang?  
Menjelaskan bagaimana perusahaan memperoleh 
penghasilan. 

Peluang pasar Pasar seperti apa yang akan anda layani, dan apa 
ukurannya?  
Mengacu ke sebuah marketspace (tempat yang sangat 
potensial untuk pemasaran) 



EC BUSINESS MODELS 
Delapan Kunci ............ 

 

 

Model Bisnis Deskripsi 

Lingkungan 
kompetitif 

Siapa saja yang menempati /berjualan di marketspace yang sama 
dengan anda? 
Mengacu pada perusahaan  yang menjual produk serupa dan 
beroperasi di marketspace yang sama.  

Keunggulan 
kompetitif 
 

Apa keunggulan khusus dari perusahaan yang dibawa ke 
marketspace?  
Dicapai bila perusahaan dapat menghasilkan produk unggulan 

Strategi pasar 
 

Bagaimana anda berencana untuk mempromosikan produk/ jasa 
untuk menarik audiens sebagai target anda?  
Sebuah rencana untuk memasuki pasar baru dan menarik 
pelanggan.  



EC BUSINESS MODELS 
Delapan Kunci.............. 

 Model Bisnis Deskripsi 

Pengembangan 
organisasi 

Apa jenis struktur organisasi dalam perusahaan yang 
diperlukan untuk melaksanakan rencana bisnis?  
Menjelaskan bagaimana perusahaan akan mengatur 
pekerjaan yang harus diselesaikan 

Team 
manajemen  

Apa saja pengalaman dan latar belakang yang harus 
dimiliki  para pemimpin perusahaan ?  
Karyawan perusahaan  yang bertanggung jawab untuk 
membuat model bisnis kerja 



EC BUSINESS MODELS 

Proposisi Nilai  
• Mendefinisikan bagaimana sebuah perusahaan memenuhi kebutuhan 

pelanggan.  

• Untuk membangun proposisi nilai, harus mengetahui dan memahami :  

1. Mengapa pelanggan akan memilih untuk melakukan bisnis dengan 

perusahaan Anda, bukan yang lain?  

2. Apa yang akan perusahaan Anda berikan kepada pelanggan?  

3. Apa yang tidak bisa diberikan perusahaan lain kepada pelanggan?  



EC BUSINESS MODELS 
Proposisi ........... 

• Amazon dengan fasilitas 24 jam mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, 

dengan langsung mengirimkan barang kepelanggan langsung setelah 

transaksi disetujui. 



EC BUSINESS MODELS 
Proposisi ........... 

• FreshDirect.com, menjual sayur, 
daging dan buah-buahan dalam 
kondisi fresh setiap hari, berani 
memberikan harga murah, 
melayani pelanggan dengan cara 
mengirimkan barang langsung 
diantar ke alamat rumah sesuai 
transaksi yang telah disetujui.  

• Dari dua contoh diatas ada value atau nilai tersendiri, yang bagi pelanggan 
merupakan jawaban dari permintaan mereka.  

• Efeknya pelanggan merasa mempunyai kepuasan tersendiri. 

 



EC BUSINESS MODELS 

• Business Revenue Model  

Sebuah metode untuk menjalankan bisnis dimana sebuah perusahaan dapat 
menghasilkan pendapatan untuk menopang dirinya sendiri 

 

 

 



EC BUSINESS MODELS 

Revenue Model  

 Bagaimana suatu bisnis, baik yang dijalankan oleh perusahaan atau perorangan, 

memperoleh pendapatan dari proses transaksi, penjualan barang atau pun jasa.  

 Revenue model pada e-commerce berbeda dengan tradisional model. 

 Beberapa model pendapatan: 

• Direct Selling 

• Affiliate Marketing 

• Classifieds/listing/iklan baris  

• Marketplace 

• Joint Venture 

• Subscription Revenue Model  

• Transaction fee revenue model.  

 

 



EC BUSINESS MODELS 

• Sales Revenue Model / Direct Selling  
 
• Penjualan langsung oleh pemilik web 

• Perusahaan memperoleh pendapatan 
dengan menjual barang-barang, 
informasi, atau layanan kepada 
pelanggan.  

• Contoh: toko online 

 penjual memiliki stok produk dan 
menjualnya secara online kepada 
pembeli. 



EC BUSINESS MODELS 

• Affiliate Marketing 

• Situs sebagai perantara, yang menerima fee 
referensi atau persentase dari pendapatan 
dari penjualan yang dihasilkan. 

• Perantara  menggunakan link tracking 
(affiliate link) dari pemilik produk untuk 
melacak statistik penjualan dan komisi yang 
dihasilkan. 

• Perantara mendapat komisi karena 
penjualan yang terjadi  atas referensinya 



EC BUSINESS MODELS 

• Classifieds / Listing Revenue Model 

• Model bisnis dimana sebuah website menyediakan layanan iklan 

• Pendapatan diperoleh dari iklan premium  

• Contoh: rumah.com,  

olx.com, kaskus 



EC BUSINESS MODELS 

• Marketplace C2C Revenue Model 

• Model bisnis dimana website yang bersangkutan tidak hanya membantu 
mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi 
uang secara online.  

• Indikator utama bagi sebuah website marketplace:  

• Seluruh transaksi online harus difasilitasi oleh 
website ybs  

• Bisa digunakan oleh penjual individual  

• Penjual hanya akan menerima uang pembayaran 
setelah barang diterima oleh pembeli.  

• Contoh: Tokopedia, Bukalapak 



EC BUSINESS MODELS 

• Joint Venture Revenue Model 

• Kerjasama bisnis antara  satu perusahaan brick and mortar dengan perusahaan 
virtual atau click and mortar  

• Sistem : profit share sesuai dengan perjanjian. 

• Trikomsel dg SingPost E-Commerce 

• Elevenia.co.id 

 Joint venture antara  

PT. XL  Axiata,Tbk dan  

SK Planet,co.Ltd 
 
 



EC BUSINESS MODELS 
• Subscription Revenue Model  

• Model bisnis dimana pendapatan diperoleh melalui biaya berlangganan 
layanan web dari customer. 

• Contoh:  

• getscoop.com, dengan layanan all u can read 

• deezer.com utk berlangganan konten musik 



EC BUSINESS MODELS 

• Transaction Fee Revenue Model.  

• Pelaku bisnis mendapatkan fee dari setiap transaksi yang dilakukan. 

• Contoh : e-banking, atau e-brokerage, e-stock exchange, e-travel agent, online 
auction system.  
 



PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN E-
BUSINESS 

• Hal paling dasar yang harus disiapkan sebelum memanfaatkan e-
Bussiness : 

• Mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer, dan 
internet seoptimal mungkin.  

• Membangun halaman web untuk membangung jalinan 
komunikasi antara perusahaan dengan konsumen secara efektif 
dan fleksibel. 



PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN E-
BUSINESS 

• Tahap pembangunan sistem e-Business, meliputi: 

1. Pembangunan Arsitektur  

2. Instalasi/implementasi aplikasi yang telah dibangun  

3. Pemilihan Opsi Pengembangan 

4. Penyebaran/Integrasi.  

5. Operasi/Pemeliharaan.  



PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN E-
BUSINESS 

1.  Tahap Pembangunan Arsitektur e-Business 

Arsitektur e-Business merupakan framework konseptual dari 
infrastruktur dan aplikasi e-Business  

Dalam proses pengembangannya terdiri dari enam langkah, yaitu : 

• Pendefinisian visi dan tujuan, untuk mendapatkan gambaran 
umum dari organisasi tersebut. 

• Pendefinisian arsitektur informasi, untuk mengetahui situasi dan 
kondisi dalam rancangan pengembangan e-Business. 



PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN E-
BUSINESS 

• Pendefinisian arsitektur data, pengklasifikasian data yang 
dibutuhkan, cara pengolahannya dan sasaran yang ingin diambil 
untuk pengembangan. 

• Pendefinisian arsitektur aplikasi, untuk menentukan jenis aplikasi 
dan batasan-batasan yang diinginkan dalam bidang keamanan. 

• Pendefinisian arsitektur teknikal, untuk menentukan jenis-jenis 
hardware dan software secara keseluruhan. 

• Pendefinisian arsitektur organisasi, ditentukan berbagai hal yang 
berhubungan dengan sumber daya, baik berupa manusia, 
keuangan, dan waktu yang dipergunakan. 



PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN E-
BUSINESS 

2.  Tahap Instalasi. 

Aktifitas instalasi dapat dilaksanakan langsung oleh para tenaga ahli 
yang ada di perusahaan atau menggunakan tenaga outsourcing. 

Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana aplikasi tersebut 
berhubungan dengan aplikasi yang telah ada. 



PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN E-
BUSINESS 

3.  Pemilihan Opsi Pengembangan.  

Pengembangan aplikasi dari e-Business pada dasarnya mengikuti 
beberapa pendekatan.  

Beberapa pendekatan tersebut adalah: 

• Membeli aplikasi 

• Menyewa (lease) aplikasi 

• Membangun sendiri (in-house development) 

• Bekerjasama dengan pihak ketiga 



PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN E-
BUSINESS 

4.  Penyebaran/Integrasi.  

Pada tahap ini diharapkan aplikasi dapat terintegrasi dengan baik 
dengan segala aplikasi yang telah ada sebelumnya.  

Berbagai langkah dijalankan dalam tahapan ini seperti: 

• pemberian training dan informasi terhadap para pengguna 

• pembuatan kebijakan atau peraturan-peraturan yang mendukung  

• pengintegrasian sistem dengan para supplier dan pihak-pihak 
terkait lainnya. 



PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN E-
BUSINESS 

5. Operasi/Pemeliharaan.  

Perencanaan yang baik sangat diperlukan agar seluruh 
pengimplementasian yang telah dilakukan dapat berjalan dengan 
sempurna.  

Aktifitas pemeliharaan dapat dilanjutkan ke tahap pengembangan 
selanjutnya untuk penyempurnaan aplikasi yang telah 
diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan aplikasi tersebut 
dibangun. 

 



PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN E-BUSINESS 

• Ada empat tahapan evolusi sebagai pegangan/panduan bagi 
perusahanan yang ingin membangun e-Business : 

 

 

Tahap Inform, ditandai adanya unit-unit kecil di dalam 
perusahaan yang mulai mencoba membangun software-

software kecil berbasis internet. 

 

 

Tahap Automate, mengintegrasikan unit-unit kecil software 
dalam perusahaan. 

 

 

Tahap Integrate, mengintegrasikan aplikasi 
e-Business perusahaan dengan entiti-entiti 
lain diluar perusahaan 

 

Tahap Reinvent, adanya perubahan secara mendasar 
dari manajemen perusahaan terutama yang berkaitan 
dengan cara melihat bisnis yang ada. 
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FAKTOR KESUKSESAN E-BUSINESS 

• Ekspektasi dari perusahaan ditunjang dengan ketersediaan dana. 

• Jadwal dan waktu implementasi yang memadai. 

• Pengetahuan akan proses bisnis, kompetensi dan pengalaman 
dalam pembangunan e-Business system. 

• Komunikasi baik secara fungsional dan cross-function. 

• Komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat. 



FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN  E-
BUSINESS 

• Tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen. 
• Penerapan e-Business  tidak diikuti proses change management. 
• Tidak profesionalnya vendor IT yang menjadi mitra bisnis 
• Buruknya infrastruktur komunikasi 
• Tidak selarasnya strategi TI dengan strategi perusahaan. 
• Adanya masalah keamanan dalam bertransaksi 
• Kurangnya dukungan finansial 
• Minimnya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang 

bertransaksi (cyberlaw) 
• Menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-business 


