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Abstract:
The development of the internet in particular the use of e-commerce to improve business competitiveness
make this research about how much benefit the company got to get a competitive advantage and are there
constraints faced by firms when e-commerce practice. Research methods used include determining market
share, operation cost is to reduce costs incurred to create e-commerce, expand the reach to be recognized by
many consumers, increasing customer loyalty. The results given in this study showed an increase so that
companies become more competitive against.
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1.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini sudah
sedemikian pesatnya khususnya dibidang internet,
saat ini internet sudah menjadi bagian aktifitas
yang tidak terpisahkan dari manusia. Banyak
informasi yang didapat misalnya ingin mencari
teman, mencari informasi tentang suatu produk,
mencari tempat/daerah yang belum pernah
dikunjungi. Semuanya tersedia dalam waktu yang
singkat dan dapat diakses dari mana saja. Karena
kemajuan ini banyak manfaat yang didapat
terutama dalam memasarkan suatu produk agar
produk menjadi lebih dikenal oleh konsumen,
pengenalan produk bisa dari bentuk gambar,
harga, manfaat produk tersebut, dan sebagainya.
Oleh karena itu banyak perusahaan saat
ini telah menggunakan teknologi internet sebagai
bentuk strategi agar tetap survive dan dapat
memenangkan persaingan yang kian hari terasa
ketat. Penggunaan cyberspace kelihatannya akan
mendominasi seluruh kegiatan yang terjadi diatas
muka bumi ini karena persaingan yang kian terasa
antara satu perusahaan dengan perusahaan
lainnya. Dampak pada aspek persaingan adalah
terbentuknya tingkat kompetisi yang semakin
tajam, globalisasi ekonomi telah membuat
perubahan menjadi konstan, pesat, radikal dan
serentak. Hal ini mengakibatkan perusahaan harus
memiliki kemampuan yang cepat untuk
beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi
sehingga mampu bersaing dengan para
kompetitornya.

Pada transaksi konvensional jika
pelanggan ingin membeli suatu produk
diharuskan untuk mendatangi tempat dari penjual
produk sendiri dan hal itu sangatlah tidak efisien
bagi para pelanggan yang mempunyai kesibukankesibukan yang sangat padat sekali. Namun
dengan adanya layanan electronic commerce (ecommerce) ini maka pelanggan dapat mengakses
serta melakukan pesanan dari berbagai tempat.
Semakin murahnya harga teknologi seperti
komputer, laptop, notebook ataupun dengan
Personal Digital Assitant (PDA) membuat
konsumen mudah didalam melakukan sebuah
transaksi online untuk mencari produk yang
diinginkan.
Berdasarkan perkembangan e-commerce ini,
penulis ingin mengetahui adakah manfaat yang
dirasakan peruasahaan dalam menerapkan
penggunaan e-commerce untuk kepentingan
bisnisnya.
Adapun identifikasi permasalahannya adalah
sebagai berikut:
1.

2.

Apa manfaat yang diperoleh perusahaan jika
perusahaan telah menerapkan e-commerce
dalam kepentingan bisnis perusahaan
Apa faktor kendala jika e-commerce telah
diterapkan untuk mendukung bisnis
perusahaan
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Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini
adalah:
1.

2.

Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh
perusahaan
jika
perusahaan
telah
menerapkan e-commerce dalam kepentingan
bisnis perusahaan
Untuk mengetahui kendala apa saja yang
dihadapi jika e-commerce telah diterapkan
untuk mendukung bisnis perusahaan

2.

Landasan Pemikiran

2.1.

Pengertian
Commerce)

E-Commerce

(Electronic

E-Commerce adalah suatu proses membeli dan
menjual produk-produk secara elektronik oleh
konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan
dengan komputer sebagai perantara transaksi
bisnis.
Menurut Suyanto e-commerce dapat didefinisikan
dari beberapa perspektif, antara lain:
1.

2.

3.

4.

Perspektif Komunikasi : e-commerce
merupakan
pengiriman
informasi,
produk/layanan, atau pembayaran melalui lini
telepon, jaringan komputer atau sarana
eletronik lainnya.
Perspektif Proses Bisnis : e-commerce
merupakan aplikasi teknologi menuju
otomisasi transaksi dan aliran kerja
perusahaan.
Perspektif Layanan: e-commerce merupakan
salah satu alat yang memenuhi keinginan
perusahaan, konsumen dan manajemen dalam
memangkas
service
cost
ketika
meningkatkan mutu barang dan kecepatan
pelayanan.
Perspektif Online: e-commerce berkaitan
dengan kapasitas jual beli produk dan
informasi di internet dan jasa online lainnya.

Menurut
Sunarto
e-commerce
dapat
diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:
1. Business To Business (B2B), yaitu sistem
komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau
transaksi secara elektronik antar perusahaan
yang dilakukan secara rutin dan dalam
kapasitas produk yang besar.
2. Business To Consumer (B2C), yaitu sistem
komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan
konsumen untuk memenuhi kebutuhan
tertentu pada saat tertentu.
3. Consumer To Consumer (C2C), yaitu sistem
komunikasi dan transaksi bisnis antar
konsumen untuk memenuhi kebutuhan
tertentu pada saat tertentu.
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4.

5.
6.

Consumer To Business (C2B) yaitu individu
yang menjual produk atau jasa kepada
organisasi dan individu yang mencari penjual
dan melakukan transaksi.
Non-Bussines Electronik Commerce.
Intrabussines (Organizational) Electronic
Commerce.

Menurut Suyanto ada beberapa manfaat yang
dapat diperoleh dari e-commerce bagi organisasi,
konsumen (pelanggan) dan masyarakat, sebagai
berikut:
A. Manfaat e-commerce bagi organisasi, adalah
:
1. Memperluas market place hingga ke pasar
nasional dan international.
2. Menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan,
pendistribusian, penyimpanan dan pencarian
informasi yang menggunakan kertas.
3. Memungkinkan pengurangan inventory dan
overhead dengan menyederhanakan supply
chain dan management tipe “pull”.
4. Mengurangi waktu antara outlay modal dan
penerimaan produk dan jasa.
5. Mendukung upaya-upaya business process
reengineering.
6. Memperkecil biaya telekomunikasi – internet
lebih murah dibanding VAN.
7. Akses informasi lebih cepat
B. Manfaat e-commerce bagi konsumen, adalah
:
1. Memungkinkan pelanggan untuk berbelanja
atau melakukan transaksi lain selama 24 jam
sehari sepanjang tahun dari hampir setiap
lokasi.
2. Memberikan lebih banyak pilihan kepada
pelanggan.
3. Pengiriman menjadi sangat cepat.
4. Pelanggan bisa menerima informasi yang
relevan secara detail dalam hitungan detik,
bukan lagi hari atau minggu.
5. Memberi tempat bagi para pelanggan lain di
electronic community dan bertukar pikiran
serta pengalaman.
6. Memudahkan persaingan yang ada pada
akhirnya akan menghasilkan diskon secara
substansial.
C. Manfaat e-commerce bagi masyarakat,
adalah :
1. Memungkinkan orang untuk bekerja di dalam
rumah dan tidak harus keluar rumah untuk
berbelanja. Ini berakibat menurunkan arus
kepadatan lalu lintas di jalan serta
mengurangi polusi udara.
2. Memungkinkan sejumlah barang dagangan
dijual dengan harga lebih rendah.
3. Memungkinkan orang di negara-negara dunia
ketiga dan wilayah pedesaan untuk
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menikmati aneka produk dan jasa yang akan
susah mereka dapatkan tanpa e-commerce.
Menurut Suyanto Manfaat dalam menggunakan
E-Commerce dalam suatu perusahaan sebagai
sistem transaksi adalah:
a.

b.

c.

d.

Dapat meningkatkan market exposure
(pangsa pasar). Transaksi on-line yang
membuat semua orang di seluruh dunia dapat
memesan dan membeli produk yang dijual
hanya dengan melalui media komputer dan
tidak terbatas jarak dan waktu.
Menurunkan biaya operasional (operating
cost).Transaksi E-Commerce adalah transaksi
yang
sebagian
besar
operasionalnya
diprogram di dalam komputer sehingga
biaya-biaya seperti showroom, beban gaji
yang berlebihan, dan lain-lain tidak perlu
terjadi.
Melebarkan jangkauan (global reach).
Transaksi on-line yang dapat diakses oleh
semua orang di dunia tidak terbatas tempat
dan waktu karena semua orang dapat
mengaksesnya hanya dengan menggunakan
media perantara komputer.
Meningkatkan
customer
loyalty.
Ini
disebabkan karena sistem transaksi ECommerce menyediakan informasi secara

e.

f.

lengkap dan informasi tersebut dapat diakses
setiap waktu selain itu dalam hal pembelian
juga dapat dilakukan setiap waktu bahkan
konsumen dapat memilih sendiri produk yang
dia inginkan.
Meningkatkan
supply
management.
Transaksi
E-Commerce
menyebabkan
pengefisienan biaya operasional pada
perusahaan terutama pada jumlah karyawan
dan jumlah stok barang yang tersedia
sehingga untuk lebih menyempurnakan
pengefisienan biaya tersebut maka sistem
supply management yang baik harus
ditingkatkan.
Memperpendek waktu produksi. Pada suatu
perusahaan yang terdiri dari berbagai divisi
atau sebuah distributor di mana dalam
pemesanan bahan baku atau produk yang
akan dijual apabila kehabisan barang dapat
memesannya setiap waktu karena on-line
serta akan lebih cepat dan teratur karena
semuanya secara langsung terprogram dalam
komputer.

2.2.

Ruang Lingkup E-Commerce
Menurut Indrajit, ruang lingkup ecommerce terdiri dari electronic business,
electronic commerce, internet commerce,
web commerce, dan EDI seperti dibawah
ini:

Electronic Business
Electronic Commerce
Internet
Commerce
Web
Commerce

EDI

Gambar 2.1 Ruang Lingkup E-Commerce
Penjelasan gambar 2.1 sebagai berikut:
1. Electronic Business (e-Business)
Merupakan lingkup aktivitas perdagangan secara
elektronik dalam arti luas serta terpenting dan
terbesar dari e-business adalah ecommerce,
dimana berbagai aktivitas transaksi jual beli yang
dilakukan melalui medium internet. Karena
sangat lebarnya spektrum proses dari transaksi

jual beli yang ada, sangat sulit menentukan ruang
lingkup atau batasan dari domain ecommerce.
Salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk
dapat mengerti batasan-batasan dari sebuah ecommerce adalah dengan mencoba mengkaji dan
melihat fenomena bisnis tersebut dari berbagai
dimensi, yaitu :
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a.

b.

c.

d.

e.

Teknologi: Kontributor terbesar yang
memungkinkan
terjadinya
e-commerce
adalah teknologi informasi, dalam hal ini
perkembangan pesat teknologi komputer dan
telekomunikasi. Tidak dapat dipungkiri
bahwa arena jual beli di dunia maya
terbentuk karena terhubungnya berjuta-juta
komputer ke dalam sebuah jaringan raksasa
(internet).
Marketing dan “New Consumer Processes”:
Dari segi pemasaran, e-commerce sering
dilihat sebagai sebuah kanal atau cara baru
untuk berhubungan dengan pelanggan.
Melalui e-commerce jangkauan sebuah
perusahaan menjadi semakin luas karena
yang bersangkutan dapat memasarkan produk
dan jasanya ke seluruh dunia tanpa
memperhatikan batasan-batasan geografis.
Electronic Linkage: Dengan adanya ecommerce, maka dua buah divisi dapat
bekerja sama secara efisien melalui
pertukaran data elektronis; demikian juga
antara dua buah kelompok berbeda seperti
misalnya antara kantor pemerintah dengan
masyarakatnya; atau mungkin antara
pelanggan dengan perusahaan-perusahaan
tertentu.
Information Value Adding: Di dalam ecommerce, bahan baku yang paling penting
adalah informasi. Sehubungan dengan hal ini,
proses pertambahan nilai (value adding
processes) menjadi kunci terselenggaranya
Market-Making: E-commerce dikatakan
sebagai
market-making
karena
keberadaannya secara langsung telah
membentuk sebuah pasar perdagangan
tersendiri yang mempertemukan berjuta-juta
penjual dan pembeli di sebuah pasar digital
maya (e-market). Di pasar maya ini terjadi
perdagangan secara terbuka dan bebas,
karena masing-masing penjual dan pembeli
dapat bertemu secara efisien tanpa perantara.

2. Electronic Commerce
Merupakan lingkup perdagangan yang dilakukan
secara elektronik dimana didalamnya
termasuk :
a. perdagangan via internet (internet commerce)
.

Omzet
Diatas 50 juta
Dibawah 50 juta
Total
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b.
c.

perdagangan dengan fasilitas web internet
(web e-commerce)
perdagangan dengan system pertukaran data
trstruktur secara elektronik (Elektronik Data
Interchange/EDI).

2.3. Mekanisme E-Commerce
Pembeli yang hendak memilih belanjaan yang
akan dibeli bisa menggunakan ‘shopping cart’
untuk menyimpan data tentang barang-barang
yang telah dipilih dan akan dibayar. Konsep
‘shopping cart’ ini meniru kereta belanja yang
biasanya digunakan orang untuk berbelanja di
pasar swalayan. ‘Shopping cart’ biasanya berupa
formulir dalam web. Barang-barang yang sudah
dimasukkan ke shopping cart masih bisa dicancel, jika pembeli berniat untuk membatalkan
membeli barang tersebut. Jika pembeli ingin
membayar untuk barang yang telah dipilih, ia
harus mengisi form transaksi. Biasanya form ini
menanyakan identitas pembeli serta nomor kartu
kredit. Karena informasi ini bisa disalahgunakan
jika jatuh ke tangan yang salah, maka pihak
penyedia jasa e-commerce telah mengusahakan
agar pengiriman data-data tersebut berjalan secara
aman, dengan menggunakan standar security
tertentu.Setelah pembeli mengadakan transaksi,
retailer akan mengirimkan barang yang dipesan
melalui jasa pos langsung ke rumah pembeli.
Beberapa cybershop menyediakan fasilitas bagi
pembeli untuk mengecek status barang yang telah
dikirim melalui internet.

3.

Hasil Penelitian

Berikut akan dikemukakan hasil temuan di
lapangan yang diperoleh mengenai sample
penelitian yang meliputi : Omzet, bidang usaha,
tahun penggunaan e-commerce, hambatan serta
kendala, manfaat penerapan e-commerce
Omzet
Omzet yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
omzet penjualan yang berhasil diperoleh
perusahaan per bulan. Jumlah perusahaan ada 10.
Hasil selengkapnya tentang omzet penjualan
dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 1 dibawah
ini

Tabel 1.Omzet penjualan perusahaan
Jumlah
Prosentase (%)
7
70%
3
30 %
10
100%

Seminar Nasional
N
Inovvasi dan Teknoologi (SNIT) 2011

30%
Diatas 50 jutaa
70
0%

Dibawah 50 jjuta

Gam
mbar 1. Grafik oomzet penjualaan perusahaan
g Usaha
Bidang
Ditinjau
u dari bidang usaha
u
dapat dik
ketahui bahwaa
perusahhaan yang menjadi
m
samppel penelitiann
memilikki bidang usahha di bidang jaasa sebanyak 6
perusahhaan serta yang
g bergerak di bidang
b
dagangg

nyak 4 perussahaan. Data perusahaan
p
yanng
seban
bergeerak di bidang usaha apa sajaa disajikan dalaam
tabel dibawah ini :

Tabel 2. Bidaang Usaha Peruusahaan
Bidang Ussaha
Jasa
Dagang
Total

Jumllah
4
6
10

Prrosentase (%)
60 %
40 %
100 %

40%

Jasa

60%

Dagan
ng

Gambar 2. G
Grafik Bidang Usaha
Tahun Penggunaan E-commerce
E
Tahun dimulainya
d
pennggunaan e-commerce disajikkan dalam benntuk tabel dan ddiagram berikuut ini:
Taabel 3. Tahun P
Penggunaan E-commerce
Jumlah
Prosentasse (%)
5
50 %
2008
3
30 %
2009
2
20 %
2010
10
100
Total

20%
50%
%
30%

20
008
20
009
20
010

Gambaar 3. Garfik Taahun Penggunaaan E-commercce
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untuk
k bersaing daalam dunia teeknologi denggan
preseentase sebesar 660% kemudiann hambatan yanng
keduaa adalah infoormasi mengennai e-commerrce
seban
nyak 28% dan hhambatan ketigga mengenai IS
SP
sebessar 32% dimaana masalah ISP disini massih
belum
m memadai, IS
SP yang berkoompeten ataupuun
yang menyediakann layanan yaang memuaskkan
kuanttitasnya masih sedikit dan yaang terakhir serrta
hambbatan lain adaalah marketingg sebesar 10%
%.
Untuk
k lebih jelasnyya akan disajikkan dalam tabell 4
dan diagram
d
4.

Hamba
atan/Kendala dalam peenerapan e-commeerce
Pada haasil penelitian ini penjelasan dalam bentukk
tabulasii tersebut tidaak berjumlah 10
1 perusahaann
dikarennkan setiap perusahaan mempunyaii
jawabann lebih dari sattu. Segala sesuuatu yang baruu
akan dij
ijalankan pasti mempunyai suuatu hambatann
ataupun
n kendala dem
mikian juga perrusahaan yangg
melaku
ukan penerapaan e-commercee mempunyaii
beberap
pa hambatan dimana ham
mbatan yangg
terbesarr terletak padda sumber daaya yang adaa
dimanaa sumber dayaa yang ada kuurang mampuu

Tabel 4. Hambatan/Kend
H
dala dalam pen
nerapan e-comm
merce
Hambatan
H
Jumlah
Presenntase
Sumbe
S
D
Daya
15
60 %
Manusia
M
Innformasi
7
28 %
ISP
8
32 %
5
10 %
Marketing
M
Total
T
25
1000 %
Pada haasil penelitian ini penjelasan dalam bentukk
tabulasii tersebut tidaak berjumlah 10
1 perusahaann
dikarennkan setiap perusahaan mempunyaii
jawabann lebih dari satu.
s
Setelah menerapkan
m
e-commerce
responden
perusaahaan
telahh

peroleh manffaat yang dirrasakan denggan
memp
penerrapan e-comm
merce tersebut dan
d hal itu akkan
disajiikan dalam
bentuuk diagram sertta tabel di baw
wah ini:

10%
3
32%
28%

60%

SDM
Informaasi
ISP
Marketting

Gambar 4. Hambatan/Ken
H
ndala dalam penerapan e-com
mmerce
Manfaaat Penerapan E-Commercee
Pada haasil penelitian ini penjelasan dalam bentukk
tabulasii tersebut tidakk berjumlah 10 perusahaann
dikarennakan setiap perusahaan mempunyaii
jawabann lebih dari satu.
s
Setelah menerapkan
m
e-commerce
responden
perusaahaan
telahh
memperoleh manfaaat yang dirassakan dengann
penerap
pan e-commercce tersebut dann hal itu akann
disajikaan dalam benntuk tabel dan
n diagram dii
bawah in. Adapun yaang menjadi maanfaat terbesarr
adalah e-commerce antara lain: meningkatkann

omzeet penjualan haal tersebut dapaat dilihat denggan
preseentase sebesaar 33% maanfaat terhaddap
peninngkatan jumlahh pelanggan deengan presentaase
sebessar 25%, m
manfaat terhaadap perluassan
jangkkauan bisnis sserta sarana promosi
p
denggan
17% serta manfaaat lainnya adalah peluanng
terbuukanya bisnis baru
b
dan kepuuasan pelangggan
yaitu 8% sertayangg manfaat yang
g terakhir adallah
%,
kemuudahan hubunggan relasi yaitu hanya 17%
untuk
k lebih jelasnyaa dapat dilihat pada tabel 5 dan
d
5.
gambbar

E
Tabbel 5. Manfaatt Penerapan E-Commerce
Juumlah
Peningkaatkan Omzet Peenjualan
20
Peningkaatan Jumlah Peelanggan
15
Perluasan
n Jangkauan Bisnis
B
Dan Sarrana
10
Promosi

Presentase
33%
25%
17%
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Peluang Terbukanya Bisnis
B
Baru D
Dan
Kepuasann Pelanggan
Hubungaan Relasi
Total

5

8%

10
60

17%
100%

Peningkatan
n
Omzet

17%

8%
17%
%

33%
25%

Peningkatan
n
Jumlah
Pelanggan
Perluasan
B
Jangkauan Bisnis
Dan Sarana
Promosi

Gam
mbar 5. Manfaaat Penerapan E-Commerce
E

4. Keesimpulan
Berdasaarkan analisis dan pembahassan yang telahh
diuraikaan pada bab sebelumnya, maka dapatt
disimpuulkan hal-hal seebagai berikut :
Adanyaa peningkatan omzet
o
penjualaan perusahaan,,
artinya dampak pemaanfaatan e-com
mmerce sebagaii
strategi keunggulan koompetitif bersiifat positip.
y
cukup besar untukk
Adanyaa peluang yang
mendap
patkan konsum
men/pelanggan baru.
b
Adanyaa beberapa fakktor yang dapaat menghambatt
pemanffaatn
e-com
mmerce
menjjadi
kurangg
maksim
mal diantaranyaa keterbatasann sumber dayaa
manusiaa perusahaan yang mamppu menanganii
segala permasalahann e-commercee, kurangnyaa
informaasi yang diberrikan pada webb dikarenakann
contentt web tidak pernah di update
u
dengann
informaasi baru, ISP sebagai penyyedia providerr
ternyataa sering berm
masalah akibattnya transaksii
menjad
di gagal dan laayanan tidak bisa on line 244
jam.
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