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ABSTRAK 

Dewasa ini, teknologi berkembang cepat. Trend terbarui, beberapa perusahaan menggunakan aplikasi berbasis 

internet untuk mendukung pemasaran produknya. Tidak hanya pada kegiatan promosi yang menampilkan produk 

supaya diketahui oleh para konsumennya, bahkan beberapa perusahaan menggunakan teknologi internet ini untuk 

mendukung kegiatan transaksi, misalnya penjualan produk kepada konsumennya. Saat ini berbagai cara transaksi 

berbasis internet banyak dijumpai salah satunya seperti e-commerce. Electronic Commerce (e-commerce) adalah 

proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer. Seperti 

yang kita ketahui bahwa teknologi yang semakin modern dan membuat hidup menjadi praktis, seperti e-commerce 

yang dapat diakses dimana saja dengan cukup menggunakan laptop ataupun smartphone yang dapat terhubung 

dengan jaringan internet. Perkembangan e-commerce yang semakin luas, membuat perusahaan menjadikan sebagai 

sarana bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar dengan naiknya jumlah omzet penjualan karena 

dengan menggunakan e-commerce dapat memudahkan kita dalam penggunaan waktu, seperti dapat berkomunikasi 

dengan cepat dengan pelanggan sehingga mudah untuk menjalin hubungan kerja sama dan dapat memberikan 

loyalty kepada pelanggan, lalu mempromosikan produk yang tentunya dapat dilihat oleh pasar global yang 

cakupannya sangat luas.  

Kata kunci: E-commerce, teknologi, internet, bisnis, loyalty, smartphone 

ABSTRACT 

Nowadays, the technology rapidly develops. Renewable trend, some companies use Internet-based applications to 

support product marketing. Not only on promotion activities in order to display the products known by their 

customers, even some companies use this technology to support transactions, such as selling products to consumers. 

Electronic Commerce (e-commerce) is the process of purchasing, selling or exchanging products, services and 

information through computer networks. As we know technologies are constantly developing and it makes our life 

(daily activities) more practical than before, similar with e-commerce that are accessible everywhere with the aid of 

gadgets, such as laptops or smartphones that are connected to the internet. The development of e-commerce are 

expanding (increasingly wide spreading), making companies as a business facility that can generate greater profits 

with the increase of sales turnover because by using e-commerce it can aid us in reducing time usage, such as 

communication between sellers and customers become faster therefore it is easier to have a cooperative relationship 

and it can give loyalty to the customer, then promoting a certain product can be seen by the global markets with 

very broad coverage.  
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I. PENDAHULUAN 

Dalam membahas pengunaan e-commerce yang dapat 

meningkatkan keuntungan perusahaan diperlukan 

latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan 

penelitian yang akan mendukung dan meninjau apa 

tujuan awal dari pembuatan makalah ini. 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Dengan adanya teknologi, komputer, maupun alat 

komunikasi yang semakin berkembang juga 

mendukung perkembangan internet. Internet 

merupakan sarana elektronik yang dapat digunakan 

untuk berbagai aktivitas seperti alat komunikasi, 

transaksi bisnis, untuk memperoleh informasi apapun 

dan lain sebagainya. Semakin canggihnya alat 

teknologi, semua masalah yang karena keterbatasan 

tempat, jarak maupun waktu teratasi dengan mudah. 

Penggunaan internet dalam bisnis berubah dari fungsi 

sebagai alat untuk pertukaran informasi menjadi alat 

untuk aplikasi strategi bisnis, seperti pemasaran, 

penjualan dan pelayanan untuk pelanggan. 

Khususnya di negara Indonesia yang pertumbuhan 

penggunaan internetnya pengguna internet terbesar 

ke 6 di dunia, dibawah Cina, US, India, Brazil dan 

Japan [1].  

 

Penggunaan internet telah mengalami perkembangan 

yang sangat luar biasa setiap tahunnya, terutama 

dibidang bisnis perusahaan yang berskala besar. Hal 

ini juga diakibatkan karena manfaat e-commerce 

dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan 

dan daya saing perusahaan. Sebenarnya keberhasilan 

suatu perusahaan itu diakibatkan oleh pemasaran 

yang dilakukan perusahaan. Pemasaran ini bertujuan 

agar produk yang dipasarkan dikenal oleh masyarakat 

yang tentu dapat memberikan dampak positif untuk 

kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli [2].  

 

Dengan adanya internet, orang dengan mudah untuk 

melakukan pemasaran yang dapat diakses kapan dan 

dimana saja oleh setiap orang terlebih lagi jika ingin 

melakukan transaksi juga sangat mudah karena tidak 

perlu menghabiskan banyak waktu. Saat ini 

pemasaran online banyak dilakukan melalui website, 

penggunaan website ini dilakukan oleh perusahaan 

besar, kecil maupun individu dapat membuat website 

yang menawarkan produk ataupun jasa. Hal tersebut 

yang membuat perkembangan e-commerce semakin 

cepat dengan banyaknya situs e-commerce dari dalam 

maupun luar negeri karena menimbulkan daya saing 

untuk menarik perhatian para penjual dan pembeli. 

Adapun situs e-commerce yang berasal dari dalam 

negeri,yaitu Belanja.com, TokoBagus.com, 

Mataharimall, Bukalapak.com dan masih banyak 

lagi. Sedangkan situs e-commerce yang dari luar 

negeri, yaitu Amazon.com, E-bay.com, 

Reveneve.com dan lainnya [11].  

 

Dengan adanya daya saing, situs-situs tersebut 

berusaha untuk terus memperbaharui dengan 

memperbaiki fitur yang mereka miliki sehingga 

memberikan kemudahan untuk diakses oleh para 

penjual sehingga mereka berniat untuk menjadi 

langganan atau member untuk memasarkan produk 

atau jasanya. Pada e-commerce sendiri sangat 

memudahkan sekali untuk penjual memasarkan 

produknya dengan praktis dan gratis. Hanya dengan 

meng-upload foto dan memberikan atas deskripsi 

produk dan juga bisa mencantumkan harga, lalu juga 

tersedia contact link untuk pembeli jika ingin 

bertanya, disamping itu terdapat jasa iklan yang 

membuat produk semakin diketahui oleh banyak 

orang [12]. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Dalam penulisan latar belakang ini, tujuan yang ingin 

dicapai adalah membahas bagaimana penggunaan e-

commerce dalam bisnis. E-commerce sangat 

memberikan manfaat kepada penggunanya pada 

penjualan produk maupun jasa. Oleh sebab itu, 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah 

dampak yang diperoleh dari penggunaan e-commerce 

dalam penjualan terhadap produk dan jasa sehingga 

e-commerce dapat dijadikan keunggulan dalam 

bersaing? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

didefinisikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

Mengetahui dampak yang diperoleh oleh perusahaan 

dari penggunaan e-commerce dalam penjualan 

produk dan jasa yang dapat dijadikan sebagai 

keunggulan untuk bersaing. 

 

II. TEORI PENDUKUNG 
Dengan menungkapkan penelitian yang serupa 

dengan penelitian yang dilakukan dan 

mengungkapkan sumber data yang berkaitan akan 

sangat membantu untuk menjawab permasalahan 

yang dihadapi. 

 

2.1 Pengertian e-commerce 

Electronic Commerce (e-commerce) merupakan 

konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses 

jual beli barang atau jasa pada World Wide Web 

Internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, 

jasa dan informasi melalui jaringan informasi 



termasuk internet E-commerce populer dapat ditinjau 

dari perspektif berikut [3]: Perspektif komunikasi, e-

commerce populer adalah pengiriman barang, 

layanan, informasi atau pembayaran melalui 

pemanfaatan jaringan komputer atau melalui 

peralatan elektronik lainnya. Perspektif proses bisnis,   

e-commerce populer adalah aplikasi dari teknologi 

yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan 

aliran kerja. Perpektif layanan, e-commerce populer 

merupakan suatu alat yang memenuhi  keinginan 

perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk 

memangkas biaya layanan (service cost) ketika 

meningkatkan kualitas barang dan meingkatkan 

kecepatan layanan pengiriman. Perpekstif online, e-

commerce populer menyediakan kemampuan  untuk  

membeli  dan  menjual  barang  atau  informasi  

secara  online  melalui  penggunaan jaringan internet. 

Berikut adalah gambar struktur sistem e-commerce 

berbasis web  

 

 
Gambar 1. Struktur Sistem E-commerce Berbasis 

Web (Sumber: Aberg dan Shahmehri, 2000) [10] 

 

Berdasarkan Gambar 1, dapat dijelaskan bahwa 

konsumen dapat berinteraksi dengan perusahaan 

penyedia layanan e-commerce melalui tiga jalur 

(interface), yaitu web browser, telepon atau fasilitas 

chating (chatwindow). Semua  informasi  mengenai 

konsumen akan  disimpan pada  user  model  dan  

informasi ini dijadikan oleh perusahaan sebagai 

database profil konsumen. Informasi profil konsumen 

tersebut sangat berarti bagi perusahaan dalam 

kaitannya untuk meningkatkan pelayanan dan 

kepuasan konsumen. 

 

 

2.2 Penggolongan e-commerce 

Penggolongan e-commerce yang lazim dilakukan 

orang ialah berdasarkan sifat transaksinya. Tipe-tipe 

berikut [2]: Business to business (B2B), adalah model 

e-commerce dimana pelaku bisnisnya adalah 

perusahaan, sehingga proses transaksi dan 

interaksinya adalah antara satu perusahaan dengan 

perusahaan lainnya. Contoh model e-commerce ini 

adalah beberapa situs e-banking yang melayani 

transaksi antar perusahaan. Business to Consumer 

(B2C), adalah model e-commerce dimana pelaku 

bisnisnya melibatkan langsung antara penjual 

(penyedia jasa e-commerce) dengan individual buyers 

atau pembeli. Contoh model e- commerce ini adalah 

airasia.com. Consumer to Consumer (C2C), adalah 

model e-commerce dimana perorangan atau individu 

sebagai penjual berinteraksi dan bertransaksi 

langsung dengan individu lain sebagai pembeli. 

Konsep e-commerce jenis ini banyak digunakan 

dalam situs online auction atau lelang secara online. 

Contoh portal e-commerce yang menerapkan konsep 

adalah e-bay.com. 

 

2.3 Manfaat e-commerce 

Manfaat yang dapat diperoleh dari 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 

dan akses informasi lebih cepat [2]. 

 

Selain mempunyai manfaat bagi perusahaan, e-

commerce juga mempunyai manfaat bagi konsumen, 

yaitu: 1) Memungkinkan pelanggan untuk berbelanja 

atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari 

sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi dengan 

menggunakan fasilitas Wi-Fi; 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. 

[2]. 

 

Studi yang menyebutkan bahwa manfaat penggunaan 

e-commerce dalam bisnis adalah mendapatkan 

pelanggan baru. Digunakannya e-commerce 

memungkinkan perusahaan tersebut mendapatkan 

pelanggan baru baik itu yang berasal dari pasar 

domestik maupun pasar luar negeri, menarik 

konsumen untuk tetap bertahan karena dengan 

adanya layanan e-banking membuat nasabah tidak 

berpindah ke bank lain. Selain itu bank juga akan 

mendapatkan pelanggan baru yang berasal dari bank-

bank yang bertahan dengan teknologi lama, 

meningkatkan mutu layanan dengan melakukan 

interkasi yang lebih personal sehingga dapat 

memberikan informasinya sesuai dengan apa yang 



diinginkan oleh konsumen, melayani konsumen tanpa 

batas waktu yang dapat melakukan transaksi dan 

memanfaatkan layanan suatu perusahaan tanpa harus 

terikat dengan waktu tutup ataupun buka dari suatu 

perusahaan tersebut [5]. 

 

2.4 Faktor yang mendorong dan menghambat e-

commerce 

Faktor-faktor yang menjadi pendorong implementasi 

e-commerce, meliputi: globalisasi dan liberalisasi 

perdagangan, kompetisi yang semakin tajam, 

perkembangan teknologi. Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah: faktor investasi, faktor tenis, 

faktor organisasi dan faktor jaringan [4]. Jadi, 

dapatdilihat bahwa yang menjadi penodorong dan 

penghambat adalah keuangan dan penjualan, 

pembelian, kenyamanan dan informasi serta 

administrasi dan komunikasi. 

 

Dalam    menciptakan    perusahaan    e-commerce    

yang    sukses dan berkelanjutan maka secara umum 

tentunya perusahaan harus mencari cara untuk dapat 

membangun kepuasan, loyalitas, dan hubungan baik 

dengan para pelanggan secara online agar mereka 

tetap kembali ke toko web perusahaan kita.  Kunci 

keberhasilan perusahaan ritel elektronik adalah ketika 

perusahaan mampu mengoptimalkan beberapa faktor 

sukses e-commerce seperti berikut. 

 

 
Gambar 2. Faktor Kesuksesan E-Commerce 

(Sumber O’Brien dan Marakas, 2014) [13]  

 

Berdasarkan Gambar 2, terdapat beberapa faktor 

yang menjadi kunci kesuksesan untuk pengunaan e-

commerce seperti: 1) Selection and Value, Faktor 

Pilihan dan nilai meliputi pilihan produk yang 

menarik, harga   yang bersaing, jaminan kepuasan, 

dan dukungan pelanggan setelah penjualan; 2) 

Performance and  Service,  Faktor  Kinerja dan 

pelayanan  meliputi navigasi, proses belanja, dan 

pembelian serta konfirmasi pengiriman  yang cepat  

dan mudah; 3) Look and Feel, Faktor Tampilan dan 

rasa yakni meliputi pajangan web, situs web, area 

belanja, produk multimedia, halaman katalog dan 

fitur belanja yang menarik; 4) Advertising  and  

incentives,  Faktor  Iklan  dan  insentif seperti web  

dan promosi e-mail bersasaran serta penawaran 

khusus, termasuk iklan di berbagai situs afiliasi; 5) 

Personal attention, Faktor perhatian personal 

meliputi halaman web personal, saran produk yang 

dipersonalisasi, iklan web dan pemberitahuan e-mail, 

serta dukungan interaktif untuk semua pelanggan; 6) 

Community   relationship,   Faktor   hubungan   

dengan   komunitas   meliputi komunitas virtual para 

pelanggan, pemasok, perwakilan perusahaan, dan 

lain- lainnya melalui newsgroup, ruang bincang, serta 

berbagai hubungan ke situs- situs terkait; 7) Security 

and Reliability, Faktor keamanan dan keandalan 

meliputi keamanan informasi pelanggan dan transaksi 

di situs web, informasi produk yang dapat dipercaya, 

serta pemenuhan pesanan yang dapat diandalkan 

[13]. 

 

2.5 Keuntungan dan Kerugian e-commerce bagi 

pembeli dan penjual 

Secara terinci, identifikasi terhadap keuntungan 

pengunaan e-commerce bagi pembeli adalah lebih 

cepat dan nyaman dalam pembelian, pilihan produk 

dan layanan terus ditingkatkan, memiliki  akses  

yang lebih banyak terhadap informasi, dapat  

memperbaiki  harga  (pasar  yang lebih kompetitif), 

dapat   melakukan   umpan   balik   terhadap   

supplier, vendor dan biro iklan, metode pembelian 

yang lebih mudah/cepat, meningkatkan tingkat 

ketersediaan pelayanan konsumen dan meningkatkan 

kepercayaan Sedangkan kerugian pengunaan e-

commerce bagi pembeli adalah pembeli tidak 

semuanya mempergunakan teknologi yang sama, 

masalah hukum dan aspek legal, bukan pengalaman 

belanja di dunia nyata, tidak semua orang memiliki 

akses terhadap internet, kemungkinan informasi yang 

melimpah, dan konsumen takut terhadap penjual 

yang belum diketahui/dikenal [8]. 

 

Selain keuntungan dan kerugian e-commerce bagi 

pembeli, dapat diidentifikasi pula keuntungan dan 

kerugian e-commerce bagi penjual. Keuntungan yang 

didapat oleh penjual adalah meningkatan level 

layanan dapat tersedia, kemampuan untuk 

menyediakan layanan konsumen yang lebih baik, 

meningkatkan daya saing, mengurangi biaya atau 

meningkatkan pendapatan dan sedikit hambatan 

dalam penerapan metode penjualan. Kerugian yang 

akan diterima oleh penjual bahwa organisasi atau 

manajer butuh untuk meningkatkan pengetahuannya 

mengenai teknologi informasi, permasalahan dengan 

pengembangan suatu web yang jelek, masalah hukum 

atau aspek legal, informasi yang dikirim oleh supplier 

dapat diganggu oleh hacker dan penjualan melalui 

internet terbatas pada orang ketika mulai 

mempergunakan internet untuk pembelian [7]. 



2.6 Tabel Perbandingan 

 

Tabel berikut akan membahas mengenai sepuluh paper terpublikasi yang dapat membantu memperkuat studi kepustakaan ini. Permasalahan yang akan dibahas 

adalah tentang pemanfaatan, penerapan, dampak, perkembangan dalam penggunaan e-commerce.Dengan adanya jurnal penelitian yang sudah terpublikasi, buku, 

ataupun sumber lainnya yang dapat membandingkan dan memperkuat topik yang akan menjadi pembahasan penulis. 

 

No 
Nama Penulis 

(Tahun) 
Rumusan Masalah Metode Penelitian Hasil / Kesimpulan 

1. Abel, Don Haidy 

(2018) [14] 

Apa yang menjadi kelebihan 

dan kekurangan dari situs 

penjualan e-commerce ? 

Metode kuantitatif Siapa pun bisa  membuka toko untuk kemudian melayani calon pembeli 

dari seluruh Indonesia baik satuan ataupun dalam jumlah banyak. 

Pengguna perorangan ataupun perusahaan dapat membeli dan menjual 

produk, baik baru maupun bekas. 

2. Fithri, D et al 

(2017) [15] 

Bagaimana pemanfaatan e-

commerce populer untuk 

pemasaran produk? 

Metode Rekayasa 

Perangkat Lunak Air   

Terjun   (Waterfall)    

Pelatihan pengembangan dan implementasi aplikasi e-commerce populer 

ini diberdayagunakan setelah melalui proses dari awal yang meliputi 

analisa dan perancangan sistem, pengembangan sistem, penerapan sistem 

serta tahap evaluasi sistem. 

3. Mumtahana, H. 

Atun., Nita, S., 

Tito , W. Adzinta 

(2017) [16] 

Bagaimana pemanfaatan 

Web e-Commerce untuk 

Meningkatkan Strategi 

Pemasaran? 

Metode kualitatif Adanya  aplikasi  e-commerce ini mampu meningkatkan hasil pemasaran 

produk. Di dalam tahap uji coba masih belum menggunakan metode yang 

akan menghasilkan sebuah nilai kuantitatif  dari hasil uji coba. 

4. Yahya, Rizky 

Amaliah (2017) 

[17] 

Bagaimana perkembangan e-

commerce dilihat dari segi 

IPTEK? 

Metode kualitatif Peran informatikawan sangat berpengaruh terhadap perkembangan IPTEK 

yang dalam hal ini adalah e-commerce menjadikannya lebih efektif dan 

efisien bagi penggunanya di kalangan masyarakat yang tidak semua paham 

akan teknologi tersebut. 

5. Firmansyah, 

Ahmad (2017) 

[18] 

Apa yang menjadi kendala 

implementasi e-commerce di 

Indonesia? 

Metode kualitatif Masalah teknis seperti belum adanya suatu standar baku yang mengatur 

mengenai mutu e-commerce, keamanan dan kehandalan sistem yang 

dibangun, masalah bandwidth, dan kriteria spesifikasi web server. 

Keterbatasan dari segi non-teknologi di antaranya belum adanya peraturan 

pemerintah mengenai mekanisme transaksi perdagangan melalui e-

commerce, adanya persepsi bahwa ecommerce tidak aman dan mahal, dan 

banyak pelaku bisnis yang menunggu e-commerce menjadi stabil sebelum 

ikut berpartisipasi. 

6. Aco1, Ambo dan 

Endang, H.,Andi 

(2017) [19] 

Bagaimanakah keuntungan 

dan kerugian dalam e-

commerce ? 

Metode pengumpulan 

data 

Transaksi online sebenarnya cukup efesien dari segi waktu dan effort, 

namun belum kuatnya regulasi di dalam negeri sehingga membuat orang 

eggan, karena tidak adanya perlindungan hukum terhadap terjadinya fraud 

(penyalahgunaan informasi finansial). Selain itu kasus kriminalitas 

transaksi online yang dipublish cukup dahsyat dan kurangnya publishing 

mengenai benefit (manfaat) transaksi online sehingga membuat sebagian 

orang menilai bisnis ini lumayan/cukuplumayan dan bahkan ada yang 

menilai tidak baik. 



7. Zulastari, I., Dian 

dan Wardhana, 

Aditya (2016) 

[20] 

Bagaimana pengaruh citra 

merek bukalapak.com 

terhadap keputusan 

Pembelian konsumen? 

Metode kuantitatif Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa citra merek 

Bukalapak.com berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen, sebesar 35,6%, sisanya yaitu sebesar 64,48% dapat 

dipengaruhi oleh faktor lain seperti faktor trust dan faktor pengalaman 

yang merupakan kelemahan dari e-commerce, serta faktor lainnya yang 

tidak diamati di dalam penelitian ini. 

8. Fattah, Caesar dan 

Dewantara, Citra 

(2015) [21]  

Bagaimana penggunaan situs 

e-commerce terhadap 

perilaku pembelian? 

Metode kuantitatif Kemudahan dalam proses transaksi yang memberikan macam kemudahan 

dan fitur-fitur yang diberikan guna memudahkan penggunanya dalam 

melakukan transaksi 

9. Rahmidani, Rose 

(2015) [22] 

Bagaimana penggunaan e-

commerce dalam bisnis 

sebagai sumber 

keunggulan bersaing 

perusahaan? 

Metode kualitatif Dengan e-commerce perusahaan bisa mendapatkan manfaat yang dijadikan 

sebagai alternatif sumber keunggulan bersaing sehingga perusahaan 

mampu memberikan layanan yang terbaik dan tercepat bagi para 

pelanggannya. 

10. Maryama, Siti 

(2013) [23] 

Bagaimana penerapan e-

commerce dalam 

meningkatkan daya saing 

usaha? 

Metode kualitatif Dengan adanya e-commerce pelaku usaha dapat mengakses pasar global, 

mempromosikan produk, membangun merk dan dapat berkomunikasi lebih 

cepat dengan pelanggan.  

11. Irmawati, Dewi 

(2011) [24] 

Bagaimana pemanfaatan e-

commerce dalam dunia 

bisnis? 

Metode kualitatif Dengan adanya layanan electronic commerce (e-commerce) ini maka 

pelanggan dapat  mengakses serta melakukan pesanan dari berbagai 

tempat.  

12. Harisno dan 

Pujadi, Tri. 

(2009) [25] 

Apakah e-business dan e-

commerce sebagai trend 

taktik baru perusahaan 

Metode kuantitatif Penerapan teknologi ini dapat memperluas pangsa pasar perusahaan 

terutama adalah biaya untuk iklan yang murah dibandingkan dengan iklan 

di jalan maupun media  massa. 

 

 

Melalui tabel penelitian dapat menjelaskan tentang pemanfaataan dalam pengunaan e-commerce untuk melakukan bisnis sangat baik karena dari tabel penelitian 

dapat dilihat bahwa penerapan, dampak, perkembangan  dalam penggunaan e-commerce cenderung memberikan manfaat yang baik pula. Adanya e-commerce-

perusahaan bisa mendapatkan manfaat lebih karena membuat perusahaan bisa bersaing dan disinilah peran perusahaan untuk memberikan pelayanan lebih untuk 

pelanggannya [22] bukan hanya itu, tetapi perusahaan juga bisa mengakses pasar global yang dimana produk ataupun jasa yang mau dipasarkan tidak hanya 

dikenal oleh masyarakat lokal tetapi masyarakat luar juga bisa membelinya sehingga pangsa pasar yang dimiliki menjadi semakin besar pula [23]. Untuk masalah 

pengiriman dan pembayaran sangat tidak perlu untuk dikhawatirkan karena e-commerce sudah menyediakan fitur transaksi yang pastinya bersifat memudahkan 

antara pembeli dan penjual [21]. E-comerce ini bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa ada pengecualian hanya saja harus mengikuti aspek hukum ataupun regulasi 

yang sudah diberlakukan [14]. Namun, di Indonesia implementasi e-commerce masih memiliki kendala yaitu masalah teknis seperti belum adanya suatu standar 

baku yang mengatur mengenai mutu e-commerce, keamanan dan kehandalan sistem yang dibangun, masalah bandwidth, dan kriteria spesifikasi web server [18].



III. METODOLOGI PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan adalah literature 

review atau biasa disebut sebagai studi kepustakaan. 

Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan mencari 

jurnal penelitian yang sudah terpublikasi, buku, 

ataupun sumber lainnya yang dapat membandingkan 

dan memperkuat topik yang akan menjadi 

pembahasan penulis [9]. Pada makalah ini, penulis 

menggunakan sepuluh atau lebih paper atau jurnal 

terpublikasi untuk memperkuat penulisan makalah ini 

yang membahas tentang penggunaan e-commerce 

terhadap penjualan yang dapat meningkatkan 

keuntungan perusahaan. Kata kunci atau keywords 

yang digunakan untuk mencari sumber-sumbernya 

adalah “E-commerce”, “technology”, “internet”, 

“business”, “loyalty”, “smartphone”. 

 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Dalam beberapa jurnal tertulis disebutkan bahwa 

sebuah perusahaan e-commerce 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 lain-

lain. 

 

E-commerce memberikan pilihan kepada produsen 

tentang jenis usaha dan skala usaha yang akan 

dikembangkan. Dengan mengimplementasikan 

teknologi informasi e-commerce, produsen dapat 

memilih untuk mengembangkan target pasar kepada 

pasar global atau hanya fokus terhadap segmen pasar 

tertentu. Bagi usaha kecil dan menengah, dengan 

menggunakan e-commerce dapat menawarkan 

sesuatu yang berkualitas dan terjangkau serta 

memiliki kepercayaan diri menghadapi pesaing. 

Biaya tidak kemudian menjadi kendala utama, tetapi 

yang terpenting bagaimana usaha kecil dan 

menengah dapat menunjukkan produk atau jasa yang 

ditawarkan melalui websitenya dan dapat dilakukan 

melalui penjualan secara online.  

 

Dengan menggunakan e-commerce, produsen dapat 

merubah daftar harga atau  melakukan kustomisasi 

produk atau jasa yang ditawarkan dan 

terinformasikan secara cepat melalui website. 

Sesuatu yang biasanya memerlukan waktu yang  

lama untuk dilaksanakan atau diintegrasikan, dengan 

e-commerce menjadi lebih cepat. Melakukan model 

usaha yang inovatif atau melakukan re-engineering, 

melaksanakan spesialisasi dengan derajat yang tinggi 

atau meningkatkan  produktivitas  dan  perhatian  

terhadap  pelanggan,  bukan  sesuatu yang tidak  

mungkin dengan e-commerce.  

 

 

 
 

Gambar 3. Informasi untuk perusahaan yang ingin melakukan e-commerce 

1. Manfaat yang didapatkan ketika menggunakan e-commerce

•Mendapatkan pelanggan baru

•Menarik konsumen untuk tetap bertahan

•Meningkatkan mutu layanan

•Melayani konsumen tanpa batas waktu

2. Faktor penting yang dapat mempengaruhi e-commerce

•Menyediakan harga kompetitif

•Menyediakan jasa pembelian yang cepat

•Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap

•Memberikan bonus seperti kupon

•Memberikan penawaran istemewa seperti diskon

•Menerima saran dari pelanggan

3. Dampak penggunaan e-commerce terhadap mitra usaha

•Membantu dalam mengurangi inefisiensi yang mungkin terjadi dalam rantai penawaran

•Mengurangi kebutuhan untuk membuat inventory dan menghindari keterlambatan pengiriman

•E- commerce secara inherent akan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses bisnis yang 
mendukung, menggabungkan dengan kecepatan dan efisiensi dalam kegiatan usaha



Pada Gambar 3 terdapat informasi terkait untuk perusahaan yang ingin melakukan e-commerce tetapi takut karena 

berpikir bahwa penggunaan e-commerce tidak meningkatkan keuntungan, maka dari itu penulis menyajikan gambar 

3 sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk perusahaan yang ingin melakukan e-commerce, masih banyak terdapat 

perusahaan yang ragu untuk melakukan e-commerce, padahal sebenanrnya e-commerce sangatlah bermanfaat dan 

efisien. E-commerce dapat menghemat waktu pelanggan dibandingkan jika pelanggan tersebut  melakukan 

pembelian secara off-line. Seringkali pelanggan  membayar  lebih  murah untuk harga produk tertentu dibandingkan 

jika pelanggan membelinya secara off-line. Meskipun memiliki beberapa keuntungan, penggunaan e-commerce juga 

menghadapi kendala. Melakukan kegiatan transaksi secara online berarti pelanggan akan terpaksa menyediakan 

sejumlah informasi pribadi yang dipersyaratkan oleh penjual. 

 

  
Gambar 4. Manfaat dan dampak dalam penggunaan e-commerce 

 

Gambar 4 menunjukkan informasi mengenai manfaat yang didapatkan bagi perusahaan maupun pembeli, hal 

penting yang sangat perlu diperhatikan ketika melakukan persaingan agar sebuah perusahaan bisa memiliki 

performa yang unggul dibandingkan perusahaan lainnya dan gambar ini juga menunjukkan dampak positif dan 

negatif yang diperoleh dari pengunaan e-commerce dan disertakan juga dampak terhadap bisnis agar perusahaan 

yang ingin melakukan e-commerce lebih yakin untuk melakukannya dengan mempertimbangkan segala dampak 

yang ada. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan diatas 

dapat simpulkan bahwa penggunaan teknologi 

diharapkan memberikan manfaat yang besar terhadap 

dunia bisnis yang kompetitif. Pada pembahasan 

tertulis bahwa perusahaan yang mampu bersaing 

dalam kompetisi adalah perusahaan yang mampu 

mengimplementasikan teknologi ke dalam 

perusahaannya. Salah satu jenis implementasi 

teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis 

adalah dengan menggunakan electronic commerce (e-

commerce). Dengan e-commerce perusahaan bisa 

mendapatkan manfaat yang dijadikan sebagai 

alternatif sumber keunggulan bersaing sehingga 

perusahaan mampu memberikan layanan yang terbaik 

dan tercepat bagi para pelanggannya. Terdapat juga 

faktor yang mendorong perusahaan menggunakan e-

commerce diantaranya membantu komunikasi lebih 

cepat dengan pelanggan, memuaskan pelanggan, 

membangun merek, sebagai sarana mempromosikan 

produk,  dan kemudahan mengakses pasar global. 

Sehingga penerapan teknologi e-commerce 



merupakan salah satu faktor yang penting untuk 

menunjang keberhasilan suatu produk dari sebuah 

perusahaan yang ingin meningkatkan keuntungan 

yang dimiliki. 

 

Dampak yang diakibatkan dari dampak negatif 

maupun positif dari pengunaan e-commerce juga 

sudah dipaparkan sehingga bisa menjadi 

pertimbangan. Melalui keterbatasan makalah ini 

diharapkan untuk penulis bisa membuat karya tulis 

lainnya lagi tentang e-commerce atau hal lainnya 

yang serupa menjadi lebih baik karena pada makalah 

ini mungkin saja masih banyak kekurangan yang 

tidak sadari oleh penulis. Untuk kedepannya mungkin 

penulis bisa menyajikan jurnal terpublikasi terbaru 

dan diperbanyak sehingga bisa mendapatkan 

informasi yang lebih luas. 
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