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Sistem e-commerce terbagi menjadi 

tiga tipe aplikasi, yaitu :

1. Electronic Markets (EMs)

2. Electronic Data Interchange (EDI)2. Electronic Data Interchange (EDI)

3. Internet Commerce



Electronic Markets (EMs)
� EMs adalah sebuah sarana yang menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk 
melakukan/menyajikan penawaran dalam sebuah 
segmen pasar, sehingga pembeli dapat segmen pasar, sehingga pembeli dapat 
membandingkan berbagai macam harga yang 
ditawarkan.



Electronic Data Interchange (EDI)
� EDI adalah sarana untuk mengefisienkan pertukaran 

data transaksi-transaksi reguler yang berulang dalam 
jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial.

� Secara formal EDI didefinisikan oleh International � Secara formal EDI didefinisikan oleh International 
Data Exchange Association (IDEA) sebagai “transfer 
data terstruktur dengan format standard yang telah 
disetujui yang dilakukan dari satu sistem komputer ke 
sistem komputer yang lain dengan menggunakan 
media elektronik”.



Internet Commerce
� Internet commerce adalah penggunaan internet yang 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk 
perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan 
dalam penjualan produk dan jasa.dalam penjualan produk dan jasa.



Aplikasi E-Commerce
� Berdasarkan jenis aplikasi yang dipergunakan, E-

Commerce dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) 
tipe: 

� I-Market� I-Market

� Customer Care

� Vendors Management, dan 

� Extended Supply Chain 

(Fingar, 2000).





Aplikasi E-Commerce
� I-Market

Internet Market (I-Market) didefinisikan sebagai suatu 
tempat atau arena di dunia maya dimana calon 
pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan 
transaksi secara elektronis melalui medium internet

� Customer Care

Tipe aplikasi E-Commerce kedua adalah suatu usaha 
dari perusahaan untuk menjalin hubungan interaktif 
dengan pelanggan atau konsumen yang telah 
dimilikinya. 



Aplikasi E-Commerce
� Vendors Management

Hakekat dari sebuah bisnis adalah melakukan 
transformasi “bahan mentah” menjadi sebuah produk 
atau jasa yang ditawarkan kepada konsumenatau jasa yang ditawarkan kepada konsumen

� Extended Supply Chain

Supply Chain adalah urutan proses atau aktivitas yang 
dijalankan perusahaan mulai dari “bahan mentah” 
(raw materials) dibeli sampai dengan produk jadi 
ditawarkan kepada calon konsumen



Karakteristik E-Commerce
� Transaksi tanpa batas

� Transaksi Anonim

� Produk digital dan non digital

Produk barang tak  berwujud� Produk barang tak  berwujud


