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E-Commerce

Proses membeli, menjual, transfer, bertukar produk, 

jasa, atau informasi melalui jaringan komputer

Beberapa melalui jaringan lokal (LAN), namun sebagian besar berbasis internet



Mengapa E-Commerce?

 Aliran pendapatan baru

 Market exposure, melebarkan jangkauan

 Menurunkan biaya

 Memperpendek waktu product cycle

 Meningkatkan customer loyality

 Meningkatkan value chain







Total nilai pasar e-commerce untuk barang konsumsi tumbuh sebesar 16 persen
sepanjang tahun lalu. Total belanja tahunan pada 2017 mencapai hampir US $ 

1,5 triliun, dengan produk fashion mewakili kategori tunggal terbesar



Total nilai pasar e-commerce untuk barang konsumsi tumbuh sebesar 16 persen
sepanjang tahun lalu. Total belanja tahunan pada 2017 mencapai hampir US $ 

1,5 triliun, dengan produk fashion mewakili kategori tunggal terbesar



Di seluruh dunia, jumlah orang yang menggunakan platform e-commerce untuk membeli barang konsumen
(misalnya fashion, makanan, elektronik, dan mainan) tumbuh sebesar 8 persen, dengan hampir 1,8 miliar

orang di seluruh dunia sekarang membeli secara online



Sekitar 45 persen dari semua pengguna internet sekarang menggunakan
situs e-commerce, namun penetrasi sangat bervariasi antar negara



Jumlah yang dihabiskan setiap orang pada e-commerce juga meningkat, dengan pendapatan rata-rata per 
pengguna (ARPU) naik 7 persen tahun ke tahun mencapai US $ 833. Inggris adalah pembelanja e-commerce 

terbesar, dengan belanja tahunan di Inggris sekarang lebih besar dari US $ 2.000 per pengguna.



Perlu disoroti bahwa ini hanya angka untuk barang konsumen juga; 
Jika kita menambahkan pembelanjaan pada kategori lain seperti
perjalanan, konten digital, dan aplikasi seluler, nilai e-commerce 

global total kemungkinan akan mendekati US $ 2 triliun.



JENIS-JENIS



B2B
bisnis yang dilakukan oleh orang atau pihak yang 
saling memiliki kepentingan bisnis, atau bisa juga
disebut bisnis antar perusahaan

biasanya dilakukan menggunakan EDI (Electronic 
Data Interchange) dan email yang berguna untuk
pembelian barang dan jasa, informasi dan
konsultasi, atau pengiriman dan permintaan
proposal bisnis

EDI (Electronic Data Interchange) adalah proses 
transfer data yang terstruktur, dalam format 
standar yang disetujui, dari satu sistem komputer
ke sistem komputer lainnya, dalam bentuk
elektronik





B2C dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen, 
seperti antara produsen yang menjual dan
menawarkan produknya ke konsumen umum
secara online

pihak produsen akan melakukan bisnis dengan
menjual dan memasarkan produknya ke konsumen
tanpa adanya feedback dari konsumen untuk
melakukan bisnis kembali kepada pihak produsen, 
yang artinya produsen hanya menjual atau
memasarkan produk ataupun jasanya dan pihak
konsumen hanya sebagai pemakai atau pembeli









C2C dilakukan antara konsumen
dengan konsumen

umumnya transaksi ini dilakukan
melalui pihak ketiga yang 
menyediakan platform online 
untuk melakukan transaksi
tersebut.











C2B konsumen akhir bertindak
sebagai penjual sedangkan
perusahaan bertindak
sebagai pembeli

aktivitas ini dilakukan secara
elektronis yang tentunya
dengan menggunakan
jaringan internet







B2A mencakup semua transaksi yang 
dilakukan secara online antara
perusahaan dan administrasi publik

melibatkan banyak layanan, khususnya di 
bidang-bidang seperti fiskal, jaminan
sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum
dan register, dan lainnya

meningkat dalam beberapa tahun
terakhir dengan investasi yang dibuat
melalui e-government atau pihak
pemerintah





C2A
meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara
individu dan administrasi publik

area yang menggunakan jenis e-commerce ini adalah : 
Pendidikan (penyebaran informasi proses pembelajaran
jarak jauh, dll), Jamsostek (penyebaran informasi, 
pembayaran, dll), Pajak (pengajuan pajak, pembayaran
pajak, dll), Kesehatan (janji pertemuan, informasi mengenai
penyakit, pembayaran layanan kesehatan dll)

penerapan C2A sama dengan B2A, hanya saja pembedanya
ada pada pihak individu-administrasi publik dan
perusahaan-administrasi publik





O2O menarik pelanggan dari saluran online 
untuk toko fisik. 

O2O mengidentifiaksikan pelanggan di 
bidang online seperti email dan iklan
internet, kemudian menggunakan
berbagai alat dan pendekatan untuk
menarik pelanggan agar meninggalkan
lingkup online









Produk dan
layanan

bervariasi

Mempersingkat
rantai

distribusi

Pembayaran
lebih mudah

Brand lebih 
dekat dengan 

konsumen

Peningkatan
kualitas
layanan

Belanja kapan
saja

Efisiensi biaya

KELEBIHAN



Ketergantungan yang 
sangat kuat pada 

teknologi informasi dan 
komunikasi

Kurangnya undang-
undang yang memadai

untuk mengatur kegiatan
e-commerce, baik
nasional maupun

internasional

Budaya pasar yang 
menolak perdagangan
elektronik (pelanggan
tidak bisa menyentuh

atau mencoba produk)

“Hilangnya” privasi, 
cakupan wilayah, serta

identitas dan
perekonomian negara

Rawannya melakukan 
transaksi bisnis online

Warna dan kualitas
produk yang dijual belum

tentu sama antara foto
yang ditampilkan di 

website dengan produk
asli

KEKURANGAN



E-Commerce di Indonesia

Potensi

 Jumlah penduduk Indonesia yang besar
 Masih banyak yang belum terjangkau oleh Internet
 Rentang fisik yang lebar merupakan potensi e-commerce



E-Commerce di Indonesia

Hambatan
 Infrastruktur telekomunikasi yang masih terbatas dan mahal
 Delivery channel
 Kultur dan kepercayaan (trust)
 Security
 Munculnya jenis kejahatan baru
 Ketidakjelasan hukum
 Efek samping terhadap kehidupan



Infrastruktur Telekomunikasi

 Infrastruktur Telekomunikasi di Indonesia masih
terbatas dan harganya masih relatif lebih mahal

 Padahal e-commerce bergantung kepada
infrastruktur telekomunikasi



 Pengiriman barang masih ditakutkan hilang di jalan. Masih banyak “tikus”
 Ketepatan waktu dalam pengiriman barang
 Jangkauan daerah pengiriman barang

Delivery Channel



 Orang Indonesia belum (tidak) terbiasa berbelanja
dengan menggunakan catalog

 Masih harus secara fisik melihat / memegang
barang yang dijual

 Kepercayaan antara penjual & pembeli masih tipis
 Kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih

kurang

Kultur & Kepercayaan



 Masalah keamanan membuat orang takut untuk melakukan transaksi
 Persepsi merupakan masalah utama
 Ketidakmengertian (lack of awareness) merupakan masalah selanjutnya



 Penggunaan kartu kredit curian / palsu
 Penipuan melalui SMS, kuis, dll
 Kurangnya perlindungan kepada konsumen
 Kurangnya kesadaran (awareness) akan masalah keamanan

Munculnya Kejahatan Baru



Kemajuan teknologi komputer dan komunikasi seharusnya meningkatkan tingkat
kualitas hidup kita. Kenyataannya…
 Bekerja lebih panjang
 Pekerjaan dibawa pulang: no life, single terus
 Melebarnya jurang si kaya dan si miskin

Siapkah kita menghadapi tantangan yang tidak dapat kita hindari?

Efek Terhadap Kehidupan






