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Mekanisme E-commerce
� Transaksi elektronik antara e-merchant (pihak yang 
menawarkan barang atau jasa melalui internet) 
dengan e-customer (pihak yang membeli barang atau 
jasa melalui internet) yang terjadi di dunia maya atau jasa melalui internet) yang terjadi di dunia maya atau 
di internet pada umumnya berlangsung secara 
paperless transaction, sedangkan dokumen yang 
digunakan dalam transaksi tersebut bukanlah paper 
document, melainkan dokumen elektronik (digital 
document).



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 biasanya digunakan orang untuk berbelanja di pasar 
swalayan. 

� ‘Shopping cart’ biasanya berupa formulir dalam web, dan 
dibuat dengan kombinasi CGI, database, dan HTML. 
Barang-barang yang sudah dimasukkan ke shopping cart 
masih bisa di-cancel, jika pembeli berniat untuk 
membatalkan membeli barang tersebut. 



Mekanisme E-commerce

� Jika pembeli ingin membayar untuk barang yang 
telah dipilih, ia harus mengisi form transaksi. 
Biasanya form ini menanyakan identitas pembeli 
serta nomor kartu kredit. 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. 



Mekanisme E-commerce

� Setelah pembeli mengadakan transaksi, retailer 
akan mengirimkan barang yang dipesan melalui 
jasa pos langsung ke rumah pembeli. Beberapa 
cybershop menyediakan fasilitas bagi pembeli cybershop menyediakan fasilitas bagi pembeli 
untuk mengecek status barang yang telah dikirim 
melalui internet. 



Tipe dan variasi kontrak On-line

�Kontrak melalu chatting dan video 
conferenceconference

�Kontrak melalu email

�Kontrak melalui web atau situs



Mekanisme kontrak melalui Web

�Untuk produk on line berupa software, 
pembeli diizinkan untuk mendownloadnya

�Untuk produk yang berwujud fisik 
pengiriman barang dilakukan sampai pengiriman barang dilakukan sampai 
dirumah konsumen

�Untuk pembelian jasa, supplier 
menyediakan untuk melayani konsumen 
sesuai dengan waktu dan tempat yang telah 
ditentukan dalam perjanjian 



Cara pembayaran konsumen

�Transaksi model ATM

�Pembayaaran langsung antara dua 
pihak yang bertransaksi tanpa pihak yang bertransaksi tanpa 
perantara

�Dengan perantaraan pihak ketiga

�Dengan micropayment

�Dengan Anonymous Digital Cash





Prinsip Mekanisme Kerja E-commerce



Domain besar yang membentuk 

komunitas E-Commerce

�Proses

�Institusi

�teknologi�teknologi



1. PROSES

� Proses utama terdiri dari: inbound logistics, 
production, outbound logistics and distribution, 
sales and marketing, dan services; dan

� Proses penunjang terdiri dari: procurement, firm � Proses penunjang terdiri dari: procurement, firm 
infrastructure, dan technology.

� Sementara proses yang melibatkan produk atau 
jasa digital, akan mengikuti rantai nilai virtual 
(virtual value chain) seperti yang diperkenalkan 
oleh Indrajit Singha, yang meliputi rangkaian 
aktivitas: gathering, organizing, selecting, 
synthesizing, dan distributing.





2. INSTITUSI

Salah satu prinsip yang dipegang dalam E-
Commerce adalah diterapkannya asas 
jejaring (inter-networking), dimana jejaring (inter-networking), dimana 
dikatakan bahwa untuk sukses, sebuah 
perusahaan E-Commerce harus bekerja 
sama dengan berbagai institusi-institusi 
yang ada (perusahaan tidak dapat berdiri 
sendiri). 



3. TEKNOLOGI

Faktor infrastruktur teknologi akan sangat 
menentukan tingkat kinerja bisnis E-
Commerce yang diinginkanCommerce yang diinginkan



TULANG PUNGGUNG TEKNOLOGI

�Intranet

�Ekstranet

�Internet�Internet



TULANG PUNGGUNG TEKNOLOGI

� Intranet 

Merupakan infrastruktur teknologi informasi yang
merupakan pengembangan dari teknologi lama
semacam LAN (Local Area Network) dan WANsemacam LAN (Local Area Network) dan WAN
(Wide Area Network)

� Ekstranet 

Ekstranet tidak lebih dari penggabungan dua atau
lebih intranet karena adanya hubungan kerja sama
bisnis antara dua atau lebih lembaga.



TULANG PUNGGUNG TEKNOLOGI

� Internet

Internet adalah gerbang masuk ke dunia maya,
dimana produsen dapat dengan mudah menjalin
hubungan langsung dengan seluruh calonhubungan langsung dengan seluruh calon
pelanggan di seluruh dunia


