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ABSTRAK
By keep advancing of the tehnology information the facilities business to create more
markets and to fullfill the market demand improving company competitiveness globally
and give costumer great comfort and flexibility. By emerging the content management
system CMS one of the indicator which showing development in the business solely
involving information tehnology .CMS is the application with sharing previlages therefore
will give easiness in care of user and operator. The emerging of e-commerce still in
development of the technology itself. More benefit and also potention come by ecommerce, besides that, the important things in e-commerce such as HCI, trust, on line
payment ,intelectual property rights, etc. There are can influence the e-commerce in
Indonesia.
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1. PENDAHULUAN
E-commerce adalah aktifitas yang berhubungan
langsung dengan perdagangan barang, jasa dan
aktivitas bisnis lain yang berkaitan, melalui media
elektronik. E-commerce merupakan suatu tindakan
melakukan transaksi bisnis secara elektronik
dengan menggunakan internet sebagai media
komunikasi yang paling utama (Robert E.
Johnson), E-commerce berhubungan dengan
Penjualan, periklanan, pemesanan produk yang
semuanya dikerjakan melalui internet. (Gary
Coulter & John Buddemeir). Kemampuan untuk
melakukan bisnis secara elektronik melalui
komputer, Fax, telepon dsb. (Donna Perry)
Istilah “perdagangan elektronik” telah berubah
sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan
elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial,
seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen
komersial seperti pesanan pembelian atau invoice
secara elektronik.
Kemudian dia berkembang menjadi suatu
aktivitas yang mempunya istilah yang lebih tepat
“perdagangan web” — pembelian barang dan jasa
melalui World Wide Web melalui server aman
(HTTPS),
protokol
server
khusus
yang
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menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data
penting pelanggan.
Pada awalnya ketika web mulai terkenal di
masyarakat
pada
1994,
banyak
jurnalis
memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi
sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar
empat tahun kemudian protokol aman seperti
HTTPS memasuki tahap matang dan banyak
digunakan. Antara 1998 dan 2000 banyak bisnis di
AS dan Eropa mengembangkan situs web
perdagangan ini.
Perdagangan elektronik (e-commerce) adalah
penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran
barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti
internet atau televisi, www, atau jaringan komputer
lainnya dan dapat melibatkan transfer data
elektronik, pertukaran data elektronik, sistem
manajemen inventori otomatis, dan sistem
pengumpulan data otomatis.
Industri teknologi informasi melihat kegiatan
e-commers ini sebagai aplikasi dan penerapan dari
e-bisnis (e-business) yang berkaitan dengan
transaksi komersial, seperti: transfer dana secara
elektronik, SCM (supply chain management), epemasaran (e-marketing), atau pemasaran online
(online marketing), pemrosesan transaksi online
(online transaction processing), pertukaran data
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elektronik (electronic data interchange /EDI), dan

lain – lain

2.

merubah paradigm tersebut dan akhirnya
menjadikannya lebih luas. Electronic Commerce
tradisional saat ini bisa dilakukan oleh pendatang
baru dengan skala international.
E-commerce pertama kali diperkenalkan pada
tahun 1994 pada saat pertama kali bannerelektronik dipakai untuk tujuan promosi dan
periklanan di suatu halaman-web (website).
Menurut Riset Forrester, perdagangan elektronik
menghasilkan penjualan seharga AS$12,2 milyar
pada 2003. Menurut laporan yang lain pada bulan
oktober 2006 yang lalu, pendapatan ritel online
yang bersifat non-travel di Amerika Serikat
diramalkan akan mencapai seperempat trilyun dolar
US pada tahun 2011. Dan berikut adalah gambaran
tentang Ruang lingkup e-commers

PEMBAHASAN

2.1 E-commerce
2.1.1 Sejarah E-Commerce
Electronic Commerce telah ada dalam
berbagai bentuk selama lebih dari 20 tahun.
Teknologi yang disebut dengan Electronic Data
Interchange (EDI) dan Electronic Funds Transfer
(EFT) pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun
1970-an. Pertumbuhan penggunaan kartu kredit,
Automated Teller Machines dan perbankan via
telepon ditahun 1980-an juga merupakan bentukbentuk Electronic Commerce.
Dimasa lalu, dunia bisnis bisa melakukan
aktivitas antara satu dan lainnya melalui jaringan
khusus tapi pertumbuhan drastic dari internet telah

Gambar 2.1.1 Ruang Lingkup e-commerce

Perbedaan antara
manual dengan

proses perdagangan secara
menggunakan e-commerce

Gambar 2.1.2 Proses Bisnis Manual

Gambar 2.1.3 Proses Bisnis Deangan E-Commerce

Jelas terlihat perbedaan mendasar antara proses
manual dengan e-commerce. Pada proses dengan ecommerce terjadi efisiensi pada penggunaan fax,
pencetakan dokumen, entry ulang dokumen, serta
jasa kurir. Efisiensi tersebut akan menunjukkan

pengurangan biaya dan waktu/kecepatan proses.
Kualitas transfer data pun lebih baik, karena tidak
dilakukan entry ulang yang memungkinkan
terjadinya human error.
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Secara ringkas e-commerce mampu menangani
masalah Otomatisasi dimana Proses otomatisasi
yang
menggantikan
proses
manual.
(“enterpriseresource planning”concept), Integrity
dimana Proses yang terintegrasi yang akan
meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses.
(“just
in
time”concept),
Publikasi
yang
memberikan jasa promosi dan komunikasi atas
produk dan jasa yang dipasarkan. (“electronic
cataloging”concept), Interaksi dimana Pertukaran
data atau informasi antar berbagai pihak yang akan
meminimalkan “human error” (“electronic data
interchange/EDI”concept), dan yang terakhir
adalah Kesepakatan antara dua pihak untuk
melakukan transaksi yang melibatkan institusi
lainnya
sebagai
pihak
yang
menangani
pembayaran. (“electronic payment”concept).
Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan ecommerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan
kekuatan produk saja, tapi dengan adanya tim
manajemen yang handal, pengiriman yang tepat
waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi
bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan
keamanan, desain situs web yang bagus, beberapa
faktor yang termasuk Menyediakan harga
kompetitif, Menyediakan jasa pembelian yang
tanggap, cepat, dan ramah, Menyediakan informasi
barang dan jasa yang lengkap dan jelas,
Menyediakan banyak bonus seperti kupon,
penawaran istimewa, dan diskon, Memberikan
perhatian khusus seperti usulan pembelian,
Menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi,
masukan dari pelanggan, dan Mempermudah
kegiatan perdagangan
Saat ini, internet telah menjadi salah satu
media pemasaran dan penjualan yang murah, cepat
dan memiliki jangkauan yang luas hingga
menembus batas – batas negara. Seiring dengan
booming internet pada akhir 90-an, bermunculanlah
berbagai online shop yang menawarkan produk
melalui website yang dirancang untuk dapat
melakukan transaksi secara online, dan lahirlah
istilah E-commerce.

Di Amerika, nilai transaksi perdagangan retail
yang dilakukan secara online terus meningkat.
Berdasarkan statistik yang dipublikasikan oleh US
Census Bureau, nilai transaksi retail secara online
pada 3 bulan (quarter) pertama tahun 2008
mencapai 33 milyar USD. Jumlah ini adalah sekitar
3.3 persen dari total nilai perdagangan retail pada
rentang waktu tersebut. Bila dilihat dari persentase,
nilai transaksi retail online mengalami peningkatan
jika dibandingkan dengan akhir tahun 2000 yang
hanya mencapai 1 persen dari total nilai
perdagangan retail.
Bagaimana dengan Indonesia ? diperkirakan
nilai transaksi retail yang dilakukan melalui
internet masih sangat kecil jumlah dan
persentasenya jika dibandingkan dengan nilai
transaksi retail secara keseluruhan. Hal ini sejalan
dengan masih sedikitnya pengguna internet di
Indonesia yang menurut data APJII baru sekitar 8
persen dari jumlah penduduk. Selain itu, pengguna
internet yang telah lama menggunakan internet pun
belum tentu pernah bertransaksi melalui internet
karena masalah kebiasaan atau belum yakin akan
keamanannya. Berdasarkan kenyataan tersebut,
bagaimana dengan prospek E-commerce di
Indonesia ? E-commerce di Indonesia masih
memiliki potensi untuk berkembang pesat. Hal ini
didukung oleh beberapa faktor, yakni Akses
internet semakin murah dan cepat, yang akan

meningkatkan jumlah pengguna internet,
Dukungan dari sektor perbankan yang
menyediakan fasilitas internet banking
maupun sms banking, yang akan
mempercepat proses transaksi, Biaya web
hosting yang semakin murah, Semakin
mudah dan murahnya membangun situs Ecommerce
yang
didukung
dengan
tersedianya berbagai software open source,
seperti osCommerce, Magento, joomla,
drupal dan lain – lain

2.1.2 Jumlah pengguna internet
diseluruh dunia dari tahun 1990
sampai sekarang

Pada masa sekarang ini tidak ada
yang tidak kenal Internet.dibawah ini
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menunjukkan grafik penggunaan internet
di dunia.
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Gambar 2.1.4 Grafik penggunaan internet di dunia

Data terakhir pada gambar untuk tahun
2008
sendiri
Sudah
mencapai
1.565.000.000 orang, untuk tahun 2009

sendiri
sudah
mencapai
1.700.000.000 orang.

angka

Gambar 2.1.5 Grafik penggunaan internet pada tiap benua di dunia

2.1.2

Jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun 1996 sampai sekarang

Perkembangan
Internet
di
Indonesia
belakangan ini tampak cepat sekali, tahun 1994
tercatat hanya dua Internet Servis Provider (ISP)
(IPTEK-NET dan IndoNet) dengan kecepatan total
ke Internet sebesar 128Kbps. Di akhir tahun 1995,
tercatat kecepatan ke Internet dari Indonesia adalah
640Kbps. Perubahan drastis pada pertengahan
tahun 1996, kecepatan total Indonesia ke Internet
sudah melebihi 3Mbps; bukan mustahil di akhir
tahun 1996 kecepatan total Indonesia ke Internet
melebihi 5Mbps. Deregulasi yang dilakukan oleh
pihak Parpostel telah membuahkan lebih dari 22
ISP memungkinkan untuk beroperasi di Indonesia.
Komposisi pengguna Internet di Indonesia saat ini
di dominasi oleh pengguna dari pihak komersial
(lebih dari 50%) yang kemudian disusul oleh

pengguna dari perguruan tinggi di Indonesia
dengan jumlah total pengguna Internet di seluruh
Indonesia melebihi 30.000 orang sebuah jumlah
yang masih kecil di bandingkan dengan jumlah
penduduk Indonesia yang hampir 200 juta jiwa.
Perkembangan drastis hanya dimungkinkan jika
dilakukan regulasi yang memudahkan dunia
pendidikan masuk ke Internet dengan estimasi
tambahan pengguna sebesar 3-5 juta pengguna dari
lebih 1200 perguruan tinggi di Indonesia. Jumlah
ini merupakan 10% dari populasi pengguna Internet
seluruh dunia & merupakan terobosan yang besar
jika hal ini terjadi di Indonesia.
Berawal dari implementasi menggunakan
jaringan. Di bawah ini adalah gambar grafik
pengguna internet di Indonesia.

.
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Gambar 2.1.6 Grafik penggunaan internet di Indonesia

2.2 Content Management System (CMS)
Sistem Manajemen Konten yang lebih dikenal
dengan CMS adalah sebuah aplikasi berbasis web
yang memiliki sistem sedemikian hingga
memberikan kemudahan kepada para pengguna
sekaligus para pengelolanya.
Sesuai dengan nama CMS itu sendiri, website
yang menerapkan sistem ini berorientasi terhadap
konten. Sudah bukan merupakan kendala yang
berarti bagi manajemen atau humas suatu
perusahaan/institusi/organisasi untuk memperbarui
websitenya. Dengan hak akses dan otoritas masing
–masing,
setiap
bagian
dari
perusahaan/institusi/organisasi dapat memberikan
kontribusinya ke dalam website tanpa prosedur
yang sulit.
Pada umumnya CMS memiliki dua bagian
kategori yaitu frontend dan backend. Kecanggihan
dan fitur masing – masing CMS bergantung pada
CMS yang digunakan. Penggunaan sistem hierarki
perngguna yang diterapkan CMS dalam hak
aksesnya pun sangat bervariasi sesuai CMS masing

– masing. Mulai dari level akses user anggota yang
hanya dapat mengirimkan data tertentu yang berupa
komentar,
kemudian
editor
yang
dapat
mengirimkan suatu artikel/berita (untuk CMS yang
menyediakan
fasilitas
ini),
hingga
level
administrator yang dapat melakukan semua fitur
yang ada.
Ketika dunia nyata tidak lagi luas untuk
berjualan, maka banyak para penjual beralih ke
system penjualan online. Jadi penjual dan pembeli
bisa dalam jarak jauh bisa mengakses dan transaksi
secara online. Dimana setiap transaksi sudah
dilindungi oleh hukum. Jadi tidak ada kekhawatiran
tentang terjadi kesalahan sistem. CMS ini secara
keseluruhan membutuhkan pengetahuan yang lebih
mengenai bahasa pemrograman agar bisa
memakainya. CMS ini juga menyediakan plugin
dan script tambahan untuk pendukung sistem.
Berikut adalah gambaran dari struktur komponen ecommerce

Gambar 2.2.1Struktur dan Komponen CMS e-commers

Dengan ini pemerintah Indonesia sendiri secara
bertahap juga membuat suatu Undang-undang
mengeneai Transaksi Elektronik. Untuk mengatur

tata tertib dalam melakukan Transaksi melalui
Internet. Undang-undang Transaksi Elektronik
sendiri terdisi dari 54 pasal.

3. KESIMPULAN
Semakin berkembangnya tekhnologi Informasi
maka semakin mudah bagi dunia usaha untuk
membuka kesempatan menciptakan pasar sehingga
dapat memenuhi permintaan pasar yang tersebar
luas, meningkatkan kompetitivitas perusahaan
secara global dan memberikan konsumen
kenyamanan dan fleksibilitas yang lebih besar.
Kehadiran Sistem Manajemen Konten (CMS)
merupakan salah satu indikator dari perkembangan
dunia usaha yang melibatkan tekhnologi informasi
itu sendiri, CMS adalah sebuah aplikasi berbasis
web yang memiliki sistem sedemikian hingga
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memberikan kemudahan kepada para pengguna
sekaligus juga pengelolanya.
Munculnya e-commerce tidak lepas dari
perkembangan teknologi itu sendiri. Banyak
potensi dan manfaat yang ditimbulkan oleh ecommerce. Selain itu juga terdapat hal-hal penting
dalam e-commerce seperti HCI, kepercayaan,
pembayaran on-line, perlindungan terhadap
properti intelektual dan faktor-faktor yang
mempengaruhi pengadopsian e-commerce di
Indonesia.
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3.1
3.1.1

Keuntungan e - Commerce
Keuntungan e-commerce bagi konsumen

1.

Akses penuh 24 jam / 7 hari
Konsumen dapat berbelanja atau mengolah
bernagai transaksi lain dalam 24 jam
sepanjang hari, sepanjang tahun di sebagian
besar lokasi. Contohnya memeriksa saldo,
membuat pembayaran, dan memperoleh
informasi lainnya.
Lebih banyak pilihan
Konsumen
tidak
hanya
memiliki
sekumpulan produk yang bisa dipilih,
namun juga daftar supplier internasional
sehingga konsumen memiliki pilihan produk
yang lebih banyak.
Perbandingan harga
Konsumen dapat berbelanja di seluruh dunia
dan membandingkan harganya dengan
mengunjungi berbagai situs yang berbeda
atau dengan mengunjungi sebuah website
tunggal yang menampilkan berbagai harga
dari sejumlah provider.
Proses pengantaran produk yang inovatif
Dengan e-commerce proses pengantaran
produk menjadi lebih mudah. Misalnya
dalam kasus produk elektronik misalnya
software atau berkas audio visual di mana
konsumen dapat memperoleh produk
tersebut cukup dengan mengunduhnya
melalui internet.

2.

3.

4.

3.1.2 Keuntungan e-commerce bagi masyarakat:
1.

2.

3.

Praktek kerja yang lebih fleksibel
E-commerce memungkinkan masyarakat
bisa lebih fleksibel dalam menentukan
tempat bekerja, misalnya mereka dapat
bekerja dari rumahnya masing-saing tanpa
harus pergi ke kantor.
Terhubungnya
masyarakat
dengan
masyarakat lain
Masyarakat di negara berkembang dapat
mengakses dan menikmati produk, layanan,
dan informasi yang mungkin sulit mereka
temukan di daerahnya.
Kemudahan akses fasilitas publik
Masyarakat
dengan
mudah
dapat
memanfaatkan layanan publik, misalnya
layanan kesehatan dan konsultasi serta
pembelian
resep
dokter
dengan
mengunjungi internet.

Secara ringkas keuntungan e-commerce
tersebut adalah bagi Konsumen maka harga lebih
murah, belanja cukup pada satu tempat, bagi
Pengelola bisnis terjadi efisiensi, tanpa kesalahan,
tepat waktu dan bagi Manajemen dapat terjadi
peningkatan pendapatan, loyalitas pelanggan.

3.2

Kekurangan E-commerce

Walaupun adanya e-commerce memberi
banyak keuntungan, masih terdapat berbegai
kekurangan dari e-commerce antara lain:
3.2.1
Kekurangan e-commerce bagi organisasi
/perusahaan :
1. Keamanan sistem rentan diserang
Terdapat sejumlah laporan mengenai website dan
basis data yang dihack, dan berbagai lubang
kelemahan keamanan dalam software. Hal ini
dialami oleh sejumlah perusahaan besar seperti
Microsoft dan lembaga perbankan. Masalah
keamanan ini menjadi sangat pnting karena bila
pihak lain yang tidak berwenang bisa menembus
sistem maka dapat menghancurkan bisnis yang telah
berjalan.
2. Persaingan tidak sehat
Di bawah tekanan untuk berinovasi dan membangun
bisnis untuk memanfaatkan kesempatan yang ada
dapat memicu terjadinya tindakan ilegal yaitu
penjiplakan ide dan perang harga.
3. Masalah kompabilitas teknologi lama dengan yang
lebih baru
Dengan perkembangan dan inovasi yang melahirkan
teknologi baru, sering muncul masalah yaitu sistem
bisnis yang lama tidak dapat berkomunikasi dengan
infrastruktur berbasis web dan internet. Hal ini
memaksa perusahaan untuk menjalankan dua sistem
independen yang tidak dapat saling berbagi, hal ini
dapat mengakibatkan pembengkakan biaya.
3.2.2 Kekurangan e-commerce bagi konsumen :
1. Perlunya keahlian komputer
Tanpa menguasai keahlian computer,
mustahil konsumen dapat berpartisipasi
dalam e-commerce. Pengetahuan dasar
computer
diperlukan,
antara
lain
pengetahuan mengenai internet dan web.
2. Biaya tambahan untuk mengakses internet
Untuk ikut serta dalam e-commerce
dibutuhkan koneksi internet yang tentu saja
menambah pos pengeluaran bagi konsumen.
3. Biaya peralatan komputer
Komputer diperlukan untuk mengakses
internet, tentu saja dibutuhkan biaya untuk
mendapatkannya. Perkembangan komputer
yang sangat pesat menyarankan konsumen
untuk juga mengupdate peralatannya apabila
tidak ingin ketinggalan teknologi.
4. Risiko bocornya privasi dan data pribadi
Segala hal mungkin terjadi saat konsumen
mangakses internet untuk menjalankan ecommerce, termasuk risiko bocornya data
pribadi karena ulah orang lain yang ingin
membobol sistem.
5. Berkurangnya waktu untuk berinteraksi
secara langsung dengan orang lain
Transaksi e-commerce yang berlangsung
secara on-line telah mengurangi waktu
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konsumen untuk dapat melakukan proses
sosial dengan orang lain. Hal ini tidak baik
karena
dikhawatirkan
akan
dapat
mengurangi rasa kepedulian terhadap
lingkungan sekitarnya. Berkurangnya rasa
kepercayaan karena konsumen berinteraksi
hanya dengan komputer.

4.

3.2.3 Kekurangan e-commerce bagi masyarakat :
1.

2.

3.

Berkurangnya interaksi antar manusia
Karena masyarakat lebih sering berinteraksi
secara elektronik, dimungkinkan terjadi
berkurangnya kemampuan sosial dan
personal manusia untuk bersosialisasi
dengan orang lain secara langsung.
Kesenjangan sosial
Terdapat bahaya potensial karena dapat
terjadi kesenjangan sosial antara orangorang yang memiliki kemampuan teknis
dalam e-commerce dengan yang tidak, yang
memiliki keahlian digaji lebih tinggi
daripada yang tidak.
Adanya sumber daya yang terbuang

3.3

Munculnya teknologi baru akan membuat
teknologi lama tidak dimanfaatkan lagi.
Misalnya dengan komputer model lama atau
software model lama yang sudah tidak
relevan untuk digunakan.
Sulitnya mengatur internet
Sejumlah kriminalitas telah terjadi di
internet dan banyak yang tidak terdeteksi.
Karena jumlah jaringan yang terus
berkembang semakin luas dan jumlah
pengguna yang semakin banyak, seringkali
membuat pihak berwenang kesulitan dalam
membuat peraturan untuk internet.
Keamanan di E-Commerce
Microsoft dan Netscape, bekerja sama
dengan perusahaan kartu kredit (Visa dan
MasterCard), serta perusahaan-perusahaan
internet security (seperti VeriSign), telah
membuat standar enkripsi khusus yang
membuat transaksi melalui web menjadi
sangat aman. Bahkan, Visa dan MasterCard
menyediakan jaminan keamanan 100%
kepada pengguna credit cardnya yang
menggunakan e-com.
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