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E-Commerce



Tipe Transaksi E-Commerce
� open market

� aggregation

� Integration

dan alliance (Tapscott, 1998).� dan alliance (Tapscott, 1998).





� Aspek Kontrol (Control) – menggambarkan apakah dalam komunitas
tersebut ada satu atau beberapa entiti yang memimpin dan
mengkontrol terjadinya transaksi bisnis atau tidak. Jika ada, maka
komunitas tersebut dikatakan memiliki ciri hirarkis (hierarchical),
jika tidak maka komunitas tersebut dianggap sebagai independen

Keunikan masing-masing komunitas dalam 

melakukan transaksi komersial tersebut dapat dilihat 

dari dua perspektif:

jika tidak maka komunitas tersebut dianggap sebagai independen
(self organizing).

� Aspek Ketergantungan Proses (Value Integration) – menggambarkan
apakah dalam komunitas yang ada terdapat hubungan
ketergantungan entiti yang sangat erat (high) atau tidak (low).



1. Open Market Community

Komunitas ini merupakan versi elektronik dari pasar 
tradisional (agora) dimana para penjual dan pembeli 
bertemu secara langsung untuk mengadakan 

Komunitas Bisnis Elektronik

bertemu secara langsung untuk mengadakan 
transaksi pertukaran barang atau jasa





2. Aggregation Community

Pada komunitas ini biasanya sebuah 
perusahaan berfungsi sebagai pemimpin atau 
mediator dalam proses transaksi elektronik mediator dalam proses transaksi elektronik 
yang terjadi antara produser dan konsumer 
(penjual dan pembeli)





3. Value Chain Community

Kata “value chain” di sini berasal dari konsep
rantai nilai yang diperkenalkan oleh Michael
Porter. Dalam konsep keunggulan kompetitif-nya
yang terkenal tersebut (competitive advantage),
Porter menjelaskan bahwa aktivitas penciptaanPorter menjelaskan bahwa aktivitas penciptaan
suatu produk atau jasa harus melalui suatu
urutan proses tertentu. Dikatakan olehnya bahwa
sebuah perusahaan akan memiliki keunggulan
kompetitif bila manajemen berhasil memiliki
rantai proses yang paling efisien. Seperti halnya
pada komunitas aggregation





4. Alliance Community

Dari keempat komunitas yang ada, alliance
adalah komunitas yang paling liberal dan
virtual karena sifatnya yang ingin melakukan
segala jenis integrasi perdagangan yangsegala jenis integrasi perdagangan yang
mungkin diadakan dalam cyberspace tanpa
menerapkan berbagai jenis peraturan yang
mengikat (diistilahkan sebagai value space).





� Dengan sistem pembayaran elektronik on-line, setiap 
dilakukan transaksi, pedagang dapat melakukan 
pemeriksaan terhadap keabsahaan alat pembayaran 
yang dipergunakan konsumen sebelum konsumen 

Sistem Pembayaran

yang dipergunakan konsumen sebelum konsumen 
dapat mengambil barang yang diinginkannya. 

� Kemudian, ada juga sistem pembayaran elekronik 
off-line. Konsumen dan pedagang dapat melakukan 
transaksi tanpa perlu ada pihak ketiga untuk 
melakukan proses otentikasi dan otorisasi saat 
berlangsungnya transaksi. 



� Pembayaran dengan menggunakan media elektronik 
merupakan sebuah masalah yang belum tuntas. Ada berbagai 
solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah electronic 
payment, antara lain: 
� Standards: SET, Mondex 
� Electronic money: e-cash digicash, CyberCash, iKP 

Sistem Pembayaran

� Electronic money: e-cash digicash, CyberCash, iKP 
� Virtual wallet, EMV electronic purse 
� Credits and debits on the Internet, First Virtual. 
� Internet banking beserta group yang terlibat di dalamnya, seperti 

kelompok OpenFinancial Exchange (OFX) yang dimotori oleh 
CheckFree Corporation Intuit, dan Microsoft beserta institusi 
finansial lainnya. 

� Stocks and trading 
� Smartcards: introduction, CLIP, ISO 7816 (beserta seluruh 

bagian/part-nya) Java Card, Open Card Framework. 



� Regulatory issues 

� Internet economics, digital money 

� Internet payment protocol, ePurse protocol 

� Micropayments, yaitu pembayaran dalam jumlah yang 

Sistem Pembayaran

� Micropayments, yaitu pembayaran dalam jumlah yang 
sangat kecil (misalnya untuk membaca web site 
dicharge 0.25c/halaman): Millicen 

� Electronic check: FSTC Electronic Check Project4 

� Limitatitions Of Traditonal Payment Instrument. 



� Security requirement (Authentications, Privacy, 
Integrity, Non-repudiation, Safety). 

� Single-Key (Symentric) Encryption. 

� Public/Private Key System. 

Sistem Pembayaran

� Public/Private Key System. 

� Electronic Credit Card (payment using unencypted, 
encrypted payments, high level security and privacy). 

� Electronic CASH. 

� Electronic Pyment Card (smart card). 

� Three Party Payment System. 


