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Ekonomi Digital
Merupakan ekonomi	yang	berbasis	pada	teknologi	digital	
yang	terdiri	dari	jaringan	komunikasi	digital,	komputer,	
perangkat	lunak,	dan	teknologi	informasi terkait.
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e-business
Pengelolaan proses	bisnis utama perusahaan yaitu perancangan

produk,	pengelolaan bahan baku,	manufaktur,	penjualan,	
pemenuhan pesanan,	penyediaan layanan pelanggan melalui
penggunaan teknologi komunikasi,	komputer,	dan data	yang	

terkomputerisasi [Steven	Alter,	2002]



Elemen penting dalam ebisnis

Proses	bisnis
Integrasi proses	bisnis dalam perusahaan baik untuk
layanan bisnis internal	maupun interaksi eksternal
perusahaan

Hubungan dengan customer,	supplier,	partner
iklan,	pemasaran,	kontak pelanggan,	pemrosesan
order	dan penjadwalan pengiriman

eCommerce
Aktivitas jual beli melalui internet



Ruang Lingkup eBisnis

Dimana saja aktivitas
bisnis dapat dilakukan
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Nilai eBisnis

Keuntungan yang	ditawarkan e-bisnis

Efisiensi Efektivitas Jangkauan Struktur Peluang



2.	Efektivitas

1.	Efisiensi

5.	Peluang

4.	Struktur

3.	Jangkauan

Nilai eBisnis
Pengurangan biaya operasional bagi perusahaan
sebesar 40%	dari total	biaya distribusi informasi

Aktivitas bisnis dilakukan kapan saja tanpa
batasan waktu.	

Jangkauan bisnis perusahaan sangat luas,	tak
terbatas ruang.

Perubahan perilaku perusahaan dalam
pendekatan bisnis,	brick to	click

Peluang bisnis baru untuk penciptaan
produk dan jasa



Klasifikasi eBisnis

• Menurut keterlibatan pelaku bisnisnya,	kategori model	bisnis yang	
terbentuk yaitu 9	model	bisnis

C2C C2B C2G

B2C B2B B2G

G2C G2B G2G



e-commerce
Proses	pembelian,	penjualan,	atau pertukaran
produk-layanan,	atau informasi melalui jaringan

digital,	secara elektronik



eBusiness vs	eCommerce

eBusiness

• Ruang lingkup yang	luas
• Meliputi aktivitas sebelum
dan sesudah transaksi
bisnis

• Melingkupi proses	internal
• Mencakup ERP,	CRM	yang	
menghubungkan proses	
bisnis berbeda

eCommerce

• Bagian dari ebisnis
• Hanya mencakup jual beli
• Melingkupi proses	
eksternal

• Hanya memerlukan
website



Tipe	Dasar	Transaksi	EC

• Sell	side
• Buy	side
• Exchange



Dimensi e-Commerce

Product Process Delivery	
Method

Bergantung pada derajat digitasi (transformasi fisik ke digital)



Dimensi	e-Commerce		



Brick	Mortar	- Click	Mortar

• brick-and-mortar
• Organisasi atau perusahaan dengan paradigma old	economy	
(korporasi)	yang	menjalankan bisnis utamanya secara off-line,	
menjual produk fisik melalui agen fisik

• click-and-mortar
• Organisasi atau perusahaan yang	menjalan kegiatan jual beli
produk dan atau jasa secara online,	sebagai aktivitas marketing	
tambahan

• virtual	(pure-play)
• Organisasi atau perusahaan yang	menyelenggarakan aktivitas
bisnisnya secara online



Brick	Mortar	- Click	Mortar



Jaringan	dalam	e-commerce


